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Beste Bondgenoten voor een geletterd Drenthe,

Met trots overhandigen we u per mail het jaarverslag 2017 van het Bondgenootschap voor een 
geletterd Drenthe.  We kijken terug op een jaar waarin vele bondgenoten en organisaties in 
Drenthe zich hebben ingezet om laaggeletterdheid
in Drenthe te voorkomen en te verminderen.  In het jaarverslag leest u bijvoorbeeld dat sinds 
november 2017 álle Drentse gemeenten een eigen taalpunt hebben.  Een prachtig resultaat om 
trots op te zijn. Leest u rustig in het jaarverslag wat
er nog meer is bereikt.  Ondertussen kijken wij alweer vooruit en werken we hard aan nieuwe 
bijeenkomsten  waarin we onze kennis en verworvenheden met u willen delen.
De uitnodigingen worden nog verzonden.  Zet u de datums alvast in uw agenda?
5 juni                15 uur bijeenkomst in het provinciehuis Assen t.b.v. het Drentse onderzoek naar 
werving en bereik van de laaggeletterden, impactonderzoek, en succes en faalfactoren. De 
onderzoeksopzet wordt toegelicht en we gaan aan  het werk met de eerste input daarvoor

4 september     Feestelijke avond in Gieten: Week van de Alfabetisering en bekenmaking 
van de Drentse taalhelden.
11 oktober         tijdstip en locatie volgen nog: presentatie van de resultaten uit het project 
‘de Klantreis’. In dit project wordt vanuit het perspectief van de klant/laaggeletterde de 
reis van een viertal persona’s in beeld gebracht.

Vier verschillende leefdomeinen komen aan bod: werk, onderwijs, 
participatie & zelfredzaamheid en armoede & schulden.
We wensen u veel leesplezier en zien u graag terug op de genoemde datums.

Namens de projectgroep van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe,

Ellen Bos,
voorzitter projectgroep

-------------------------------> Vrijwaring/Disclaimer De gegevens in dit elektronisch 
document en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). 
De informatie wordt zorgvuldig samengesteld. Het Drenthe College kan echter niet 
garanderen dat de informatie absoluut juist, volledig en tijdig overkomt via het 
Internet. Voor belangrijke beslissingen aangaande de verstrekte informatie dient u 
een en ander rechtstreeks bij het Drenthe College te controleren. Website van het 
Drenthe College: www.drenthecollege.nl
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De doelstelling van het bondgenootschap is om gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en te verminderen. 
Verminderen door samen bekendheid te geven aan het probleem en laaggeletterden te helpen de weg te vinden naar informeel of formeel leren. Voorkomen door bijvoorbeeld taalplezier bij kinderen en volwassenen te stimuleren. 
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Verantwoording



Jaarverslag 2017

In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Deels overkoepelende activiteiten, deels activiteiten van individuele Bondgenoten onder de vlag van het Bondgenootschap.

De beschrijving is per doel, zoals  deze geformuleerd zijn in het jaarplan 2017 en het meerjarenplan 2015-2018 en de realisatie daarvan tot en met 31 december 2017.



Korte terugblik op 2017

We zitten als Bondgenootschap in een overgangsfase: de startfase van het Bondgenootschap is achter de rug. Samen en individueel hebben de Bondgenoten de aanpak van laaggeletterdheid op diverse manieren verder vorm gegeven. Een belangrijk doel uit het meerjarenbeleidsplan 2015-2018, namelijk de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid door ketenpartners, is in 2017 verder gerealiseerd. 

Lokaal is er een toename van activiteiten om het aantal laaggeletterden terug te dringen, mede omdat in 2017 een aantal nieuwe TaalHuizen in Drenthe zijn geopend en er sinds november 2017 in elke Drentse gemeente een of meerdere TaalHuizen of TaalPunten zijn.

In totaal zijn 2009 nieuwe deelnemers aan taaltrajecten begonnen in 2017.



Er zijn twee boekjes uitgegeven door het bondgenootschap: De rode auto en Snap jij het. 


De eerste meerjarenperiode (2015 – 2018) van zoeken en pionieren is bijna voorbij. , het meerjarenbeleidsplan loopt tot en met 2018. Op basis van de opgedane ervaringen is het nu mogelijk meer focus aan te brengen. In het nieuwe op te stellen meerjarenplan zullen overstijgende thema´s zoals onderzoek en monitoring, kennisdeling en uitwisseling van goede voorbeelden voor de volgende periode beschreven worden. 

Op 7 april organiseerde het Bondgenootschap samen met vele partners een geslaagde mini-conferentie over laaggeletterdheid in het provinciehuis van Assen. De middag stond in het teken van kennis delen, elkaar inspireren en (nieuwe) bondgenoten ontmoeten. 

Er waren 120 deelnemers en er tekenden negen nieuwe bondgenoten het convenant van het Bondgenootschap.


Op initiatief van het bondgenootschap werd subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal voor het project Klantreis. Onze aanvraag afgewezen. In 2018 wordt opnieuw subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal.

Op 5 september 2017 in de week van de Alfabetisering vond er samen met ‘Hoogeveen Telt mee met taal’ een grote bijeenkomst plaats in Hoogeveen. Hier werden drie boekjes gepresenteerd, de provinciale taalhelden bekend gemaakt, een nieuw lesboekje op 1F over kinder-EHBO gepresenteerd en de aftrap vond plaats van de theatertour Letter voor Letter door René Karst.


I. Taalinfrastructuur opzetten



1. Oprichten taalnetwerk per gemeente

Doel: 
In alle gemeenten is een taalinfrastructuur opgezet conform werkwijze Taal voor het Leven
Realisatie : 
Met de opening van TaalHuis Noordenveld op 2 november 2017 zijn er in elke Drentse gemeente een of meerdere TaalHuizen of TaalPunten. 

Opening van het taalhuis Noorderveld







2. Opleiden vrijwilligers

Doel: 
200 vrijwilligers worden opgeleid via de Training Taalvrijwilliger. De training wordt aangeboden op het niveau van het Bondgenootschap of per clusters van gemeenten.
Realisatie: 
In 20178 zijn er 229 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. In totaal zijn er in heel Drenthe 394 vrijwilligers actief aan de slag.



3. Nieuwe deelnemers op taaltraining

Drentse Taalheld 2017, 
cursist John Meulendijk



Doel:
500 nieuwe deelnemers volgen een taaltraining via ROC, taalvrijwilliger of combinatie van beide


Realisatie:
1037 nieuwe deelnemers

		deelnemers aan trajecten gericht op verbeteren van taal, rekenen en NT 2 



		

		taalhuizen  taalpunten

		Alfa College

		Drenthe College

		totaal



		nieuwe deelnemers

		900

		75

		62

		1037



		totaal aantal deelnemers

		1549

		277

		183

		2009



		waarvan NT1

		

		103

		59

		162



		waarvan NT2

		

		174

		124

		298







De begeleiding van cursisten vond plaats in de TaalHuizen en TaalPunten in Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Aa- en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Meppel en Westerveld. 

De trajecten van Alfa College werden uitgevoerd voor deelnemers woonachtig in de gemeenten Hoogeveen, Noordenveld, Tynaarlo en de Wolden. 

De trajecten van Drenthe College werden uitgevoerd voor deelnemers woonachtig in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld



4. Inzet structurele screening 

Doel: 
Bij vijf organisaties structurele screening inzetten als onderdeel van de ketenaanpak. Men maakt gebruik van o.a. de Taalmeter,  de Taalverkenner en contextgerichte vragen bij organisaties. 





Realisatie:
Bij de gemeenten Borger-Odoorn, Hoogeveen, De Wolden, Coevorden en bij  MENSO (Emmen) wordt de Taalmeter/ Taalverkenner structureel ingezet.  
Bij Werkplein, Homestart, sociale teams, WPDA en Welzijn  worden contextgerichte vragen gebruikt.


5. Structureel signaleren

Doel:
In het sociale domein wordt structureel gesignaleerd op laaggeletterdheid. Organisaties worden ondersteund bij het inzetten van een geschikt screeningsinstrument of screeningsmethode. Er wordt verbinding gelegd met  de thema’s gezondheid, werk, participatie, gezin, armoede & schulden.
Realisatie:
Op dit moment zijn vele Drentse instanties hier op eigen wijze mee bezig. Het ontwikkelen van handvatten voor professionals willen we doen via het project ‘Klantreis van de laaggeletterde’ , als de subsidie wordt toegekend in 2018.

6. Agenderen laaggeletterdheid bij gemeenten

Doel:
Via Vereniging Drentse Gemeenten, Commissie Welzijn en Gezondheid of Onderwijs en Cultuur  dit onderwerp agenderen.
Realisatie:
In 2017 is binnen BG en VDG afgestemd met welke inhoud en op welke manier een provincie breed onderzoek naar laaggeletterdheid kan plaatsvinden. PS hebben een motie aangenomen om dit onderzoek uit te voeren. Dit gebeurt onder leiding van prof. dr. Maurice de Greef

II. Leesbevordering



7. Bibliotheek op school, primair onderwijs

Doel:
75% van de basisscholen van de deelnemende gemeenten doet mee aan de Bibliotheek op school
Realisatie:
78% van de scholen doet mee aan Bibliotheek op school.  Het project wordt uitgevoerd in elf Drentse gemeenten. 

8. Bibliotheek op school, voortgezet onderwijs

Doel:
Doorgaande lijn ontwikkelen van leesbevorderende activiteiten op het voortgezet onderwijs
Realisatie:
Dit project loopt en wordt verder ontwikkeld.



9. BoekStart in de voorschoolse voorzieningen

Doel:
In 58% van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt BoekStart uitgevoerd
Realisatie: Op 102 locaties in Drenthe wordt BoekStart in de kinderopvang uitgevoerd. Betreft de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.




10. Informatie BoekStart Baby’s

Doel:
Alle ouders van pasgeboren baby’s krijgen informatie over leesbevordering door middel van het afhalen van de BoekStartkoffer bij de bibliotheek
Realisatie: in 2017 zijn 1387 boekstartkoffertjes uitgedeeld



III. Aandacht voor laaggeletterdheid



11. Workshops voor professionals

Doel: 
Vraaggericht aanbod voor professionals opzetten, met name voor professionals in het sociale domein. Train-de-trainer: Herkennen en Doorverwijzen. 

Realisatie:
Er zijn meer dan 30 trainingen Herkennen & Doorverwijzen verzorgd, onder andere bij gemeenten, Humanitas en WPDA door de Stichting Lezen & Schrijven. De trainingen zijn niet altijd gevolgd door structurele inzet van  screeningsinstrumenten.


12. Activiteiten in Week van de Alfabetisering

Doel: 
Brede aandacht  zoeken en  het bespreekbaar maken van het thema. Werven nieuwe cursisten en vrijwilligers, Persberichten. Voorverkiezing Taalheld


Realisatie:
In alle Drentse gemeenten is een lokaal programma uitgevoerd met een scala aan activiteiten: van taalwandeling tot een ondernemersontbijt.


Op 5 september 2017 vond een provinciebrede bijeenkomst plaats vanuit het Bondgenootschap en Hoogeveen Telt mee met Taal. Er waren 120 bezoekers. Drentse Taalhelden 2017



· De Drentse Taalhelden 2017 werden daar bekend gemaakt. 

*In de categorie taalcursisten werd John Meulendijk uitgeroepen tot Taalheld.  

*In de categorie taalbegeleider werd Anne Agema uit Eelde uitgeroepen  tot Taalheld. 

*Carolien Slager uit Meppel is in de categorie bruggenbouwer, Taalheld geworden. 



· Er werden op deze bijeenkomst twee boekjes gepresenteerd uitgegeven door het bondgenootschap: De rode auto en Snap jij het. 

De rode auto is een boekje met verhalen van cursisten van het Drenthe College en het Alfa-college. 

Snap jij het is een boekje met tips om helder en duidelijk te schrijven. 

De boekjes zijn breed verspreid. Het boekje Snap jij het is gedrukt in een eerste druk van 1000 exemplaren en een tweede druk van eveneens 1000 exemplaren. De gemeente Noordenveld heeft het in overleg in eigen beheer uitgebracht bij de opening van het TaalHuis.

*Ook werd het boekje Arme Lui gepresenteerd. Een hertaalde versie van de musical Het pauperparadijs. 

*René Karst gaf een voorproefje van zijn theatertoer Letter voor Letter, die in 2018 van start gaat. Doel van Letter voor Letter is om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.( zie ook 15)

*Het eerste exemplaar van het nieuwe lesboekje EHBO voor kinderen, lesmateriaal uit de serie Succes van Taal voor het leven werd gepresenteerd. 



13. Inzetten en werven taalambassadeurs

Doel: Brede aandacht en bespreekbaar maken van het thema. Rolmodellen taalambassadeurs voor verschillende doelgroepen werven en scholen.
Realisatie: Er zijn afgelopen jaar drie trainingen geweest om Taalambassadeurs op te leiden. In totaal zijn er 21 Taalambassadeurs getraind. De taalambassadeurs hebben workshops verzorgd bij o.a. gemeenten, ziekenhuizen en  serviceclubs. Ook hebben ze brieven van diverse instellingen  gescreend op leesbaarheid


14. Bedrijfsbenadering 

Doel: Actief bedrijven benaderen met veel laagopgeleide medewerkers. Bewustwording en aanpak ontwikkelen
Realisatie: 
In 2017 heeft Stichting Lezen en Schrijven samenwerking gezocht met Alescon om laagopgeleide werknemers een aanbod te doen. Het moet leiden naast het bestaande aanbod tot twee TaalHuizen binnen Alescon in Assen en Hoogeveen.


15. Wervingsacties deelnemers en vrijwilligers

Doel:
Provinciebreed agenderen en publiciteit genereren voor laaggeletterdheid om deelnemers en vrijwilligers te werven.
Realisatie:
Dit is op gemeentelijk niveau opgepakt vanuit de lokale TaalHuizen. Daarnaast zijn de bibliotheken gestart met de publiciteitscampagne  ‘Letter voor letter’. Deze is opgestart in 2017 en wordt uitgevoerd in 2018. René Karst gaf een voorproefje van de theatertoer op de bijeenkomst op 5 september 2017 in Hoogeveen. (zie punt 12)






16. Train-de-trainer scholing

Doel: Scholen van trainers 
Realisatie:
Alle taalhuiscoördinatoren zijn getraind om vrijwilligers te trainen


17. Nieuwsbrieven en overige informatie

Doel: 
Bondgenoten informeren over aanpak laaggeletterdheid in Drenthe. 
Realisatie:
Er is informatie uit Drenthe opgenomen in de nieuwsbrief van L&S. Deze wordt maandelijks verspreid aan alle  abonnees.



18. Jaarlijkse themabijeenkomst bondgenoten

Doel:
Conferentie organiseren. Delen best practices.

Realisatie:
Op 7 april 2017 vond een succesvolle mini-conferentie voor Bondgenoten plaats in het provinciehuis, met 120 deelnemers. Gedeputeerde Cees Bijl deed de aftrap en de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ging in gesprek over laaggeletterdheid met Eric van Oosterhout (voorzitter Bondgenootschap). 



Het programma bestond o.a. uit het uitreiken van het boekje Lokale Liefde. 



Aan Lokale Liefde werkten Drentse taalcursisten, taalvrijwilligers en  bekende Drenten mee. . De verhalen dienen als oefenmateriaal voor cursisten en als inspiratie voor vrijwilligers of partners



Er werden workshops gegeven over laaggeletterdheid en gezondheid, laaggeletterdheid op de werkvloer en moeilijk taalgebruik. 





Negen nieuwe bondgenoten hebben het convenant van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe getekend: 





· Tinten welzijnsgroep

· Rotary club Assen Noord

· CMO Stamm

· ASKA/SPA kinderopvang/peuterspeelzalen Assen

· Gemeente Westerveld

· Gemeentelijke Kredietbank (Assen, Borger-Odoorn, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Noorderveld, Westerveld, Tynaarlo)

· Landhuishotel/restaurant Rikus

· Dit is werk / Café Lodewijk Napoleon



19. Versterken Bondgenootschap

Doel:
Alle Drentse welzijnsorganisaties zijn lid van het bondgenootschap, uitbreiding aantal gemeenten binnen projectgroep
Realisatie:
De grootste welzijnsorganisaties in Drenthe zijn als bondgenoots aangesloten. Er zijn nu 57 bondgenoten.

IV. Ontwikkelen Bondgenootschap

20. Bondgenoten

Doel: 
Inventariseren eigen activiteiten van de bondgenoten en vastleggen in uitvoeringsplan. 
Ophalen ondersteuningsvraag om laaggeletterdheid terug te dringen
Realisatie:
Deze inventarisatie is deels uitgevoerd tijdens de in april gehouden miniconferentie. Een handvol organisaties heeft input gegeven. Deels heeft de projectgroep in eigen gelederen informatie in kaart gebracht. Vanaf 2018 wordt dit structureel opgepakt.



V. Bereiken specifieke doelgroepen

21. Laagopgeleide ouders

Doel:
Thema agenderen op gemeentelijk LEA overleg. In minstens twee gemeenten wordt een aanbod voor kinderen en ouders gecombineerd, zoals bijvoorbeeld combinatie BoekStart en Taal voor Thuis. 
Laagopgeleide ouders bereiken van PO, praktijkschool, speciaal onderwijs, MBO Entree

Realisatie:
In Assen is het onderwerp aan de orde gesteld in diverse onderwijsoverleggen. Ook is er in september een thema-lunch georganiseerd voor directeuren Primair Onderwijs.
Vanuit de bibliotheken is op 22 november een masterclass ouderbetrokkenheid verzorgd in het kader van Bibliotheek op school (BOS)



22. Jong volwassenen

Doel:
Extra aanbod voor jongeren zonder diploma 

Realisatie:
Er worden experimenten voor jongeren met lage basisvaardigheden, in combinatie met Taal op de werkvloer, ontwikkeld. Zie punt 25.

23. Vrouwen 30-55 jaar

Doel:
Inventariseren en bereiken van de doelgroep, training aanbieden om basisvaardigheden te verhogen inclusief empowerment (via het project EVA Realisatie:
Het Project EVA  is in Emmen gestart voor 67 vrouwen. Dit met behulp van extra inzet vanuit Welzijn Emmen en met behulp van een vliegwielbijdragen van L&S. 



24. Werkgevers

Doel:
Minimaal met 1 bedrijf afspraken maken over signaleren en scholen 
Realisatie:
Er zijn afspraken gemaakt met  werkvoorzieningsschap Alescon. (zie punt 14)



25. Experiment

Doel:
Ontwikkelen van een experiment voor jongeren met lage basisvaardigheden, in combinatie met Taal op de werkvloer, voor beschikbare banen.
Realisatie:
Vanuit L&S is hier sinds oktober 2017 iemand  specifiek voor aangesteld die met proeftuinen jongeren aan de slag gaat. Zit momenteel nog in de opstartfase.





Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe





De doelstelling van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe is:
Gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe voorkómen en verminderen. 



Voorzitter Bondgenootschap: 		
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen

Projectgroep: 	
Klaasje Everts (Gemeente Aa en Hunze), Cobi van Liere (gemeente Assen), Anja de Vries (Borger-Odoorn), Ko Oost (gemeente Emmen),Henny Luppes (Tinten Welzijnsgroep), Dorina Hadders Stichting Lezen en Schrijven), Annet Krol (Biblionet), Corine Rockers (Alfa-college), Ellen Bos (Drenthe College, tevens voorzitter projectgroep), Thea Geugies (Drenthe College, tevens functionele ondersteuning) en Liesbeth den Heijer (Alfa-college, tevens functionele ondersteuning)



Alliantiepartners:

Bedrijven: Dit is Assen/Cafe Lodewijk Napoleon, Hoomark verpakkingen, Landhuishotel/restaurant Rikus; 
Biblionet Drenthe; Bibliotheken: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld; 
Gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden Drenthe, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld; Gemeentelijke Kredietbank; 
Instituten: Dagnall Talen Instituut, Educatie-Plus, Plieger training Assen; Kennis/expertisecentrum: CMO Stamm en de Trans; 
Kinderopvang: ASKA/SPA;  Leger des Heils; 
Media: RTV Drenthe; SWV-bedrijven: Alescon, Emco en Reestmond; 
Penitentiaire Inrichting: PI Veenhuizen; Provincie Drenthe, 
ROC ’s: Alfa-college en Drenthe College; 
Serviceorganisatie: Rotary club Assen Noord; 
Theater Garage TDI; Volksuniversiteiten: Emmen, Hoogeveen en Steenwijkerland/Meppel; 
Welzijnswerk Stichting Welzijn Mensenwerk, Tinten Welzijnsgroep, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Buurtsupport Emmen; 
Werkgevers: VNO-NCW Noord en S-BB; Werkplein Baanzicht;  Woonzorg Nederland
Zorg: Zorgbelang Drenthe (*ondertekent convenant  in 2018)
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Verantwoording 
 
Jaarverslag 2017 
In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten van het Bondgenootschap voor 
een geletterd Drenthe. Deels overkoepelende activiteiten, deels activiteiten van 
individuele Bondgenoten onder de vlag van het Bondgenootschap. 
De beschrijving is per doel, zoals  deze geformuleerd zijn in het jaarplan 2017 en 
het meerjarenplan 2015-2018 en de realisatie daarvan tot en met 31 december 
2017. 
 
Korte terugblik op 2017 
We zitten als Bondgenootschap in een overgangsfase: de startfase van het 
Bondgenootschap is achter de rug. Samen en individueel hebben de 
Bondgenoten de aanpak van laaggeletterdheid op diverse manieren verder vorm 
gegeven. Een belangrijk doel uit het meerjarenbeleidsplan 2015-2018, namelijk 
de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid door ketenpartners, is in 2017 
verder gerealiseerd.  
Lokaal is er een toename van activiteiten om het aantal laaggeletterden terug te 
dringen, mede omdat in 2017 een aantal nieuwe TaalHuizen in Drenthe zijn 
geopend en er sinds november 2017 in elke Drentse gemeente een of meerdere 
TaalHuizen of TaalPunten zijn. 
In totaal zijn 2009 nieuwe deelnemers aan taaltrajecten begonnen in 2017. 
 
Er zijn twee boekjes uitgegeven door het bondgenootschap: De rode auto en 
Snap jij het.  
 
De eerste meerjarenperiode (2015 – 2018) van zoeken en pionieren is bijna 
voorbij. , het meerjarenbeleidsplan loopt tot en met 2018. Op basis van de 
opgedane ervaringen is het nu mogelijk meer focus aan te brengen. In het 
nieuwe op te stellen meerjarenplan zullen overstijgende thema´s zoals 
onderzoek en monitoring, kennisdeling en uitwisseling van goede voorbeelden 
voor de volgende periode beschreven worden.  

Op 7 april organiseerde het Bondgenootschap samen met vele partners een 
geslaagde mini-conferentie over laaggeletterdheid in het provinciehuis van 
Assen. De middag stond in het teken van kennis delen, elkaar inspireren en 
(nieuwe) bondgenoten ontmoeten.  
Er waren 120 deelnemers en er tekenden negen nieuwe bondgenoten het 
convenant van het Bondgenootschap. 
 
Op initiatief van het bondgenootschap werd subsidie aangevraagd bij Tel mee 
met Taal voor het project Klantreis. Onze aanvraag afgewezen. In 2018 wordt 
opnieuw subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal. 

Op 5 september 2017 in de week van de Alfabetisering vond er samen met 
‘Hoogeveen Telt mee met taal’ een grote bijeenkomst plaats in Hoogeveen. Hier 
werden drie boekjes gepresenteerd, de provinciale taalhelden bekend gemaakt, 
een nieuw lesboekje op 1F over kinder-EHBO gepresenteerd en de aftrap vond 
plaats van de theatertour Letter voor Letter door René Karst.  
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I. Taalinfrastructuur opzetten

1. Oprichten taalnetwerk per gemeente
Doel:  
In alle gemeenten is een taalinfrastructuur opgezet conform werkwijze Taal voor 
het Leven 
Realisatie :  
Met de opening van TaalHuis Noordenveld op 2 november 2017 zijn er in elke 
Drentse gemeente een of meerdere TaalHuizen of TaalPunten.  

2. Opleiden vrijwilligers
Doel:  
200 vrijwilligers worden opgeleid via de Training Taalvrijwilliger. De training 
wordt aangeboden op het niveau van het Bondgenootschap of per clusters van 
gemeenten. 
Realisatie:  
In 20178 zijn er 229 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. In totaal zijn er in heel 
Drenthe 394 vrijwilligers actief aan de slag. 

3. Nieuwe deelnemers op taaltraining

Doel: 
500 nieuwe deelnemers volgen een taaltraining via ROC, 
taalvrijwilliger of combinatie van beide 

Realisatie: 
1037 nieuwe deelnemers 

Drentse Taalheld 2017,  
cursist John Meulendijk 

Opening van het taalhuis Noorderveld 
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deelnemers aan trajecten gericht op verbeteren van taal, rekenen en NT 2  

 
taalhuizen  
taalpunten 

Alfa 
College 

Drenthe 
College 

totaal 

nieuwe deelnemers 900 75 62 1037 
totaal aantal 
deelnemers 

1549 277 183 2009 

waarvan NT1 
 

103 59 162 
waarvan NT2 

 
174 124 298 

 

De begeleiding van cursisten vond plaats in de TaalHuizen en TaalPunten in Borger-Odoorn, 
Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Aa- en Hunze, Assen, Noordenveld, 
Tynaarlo, Meppel en Westerveld.  

De trajecten van Alfa College werden uitgevoerd voor deelnemers woonachtig in de gemeenten 
Hoogeveen, Noordenveld, Tynaarlo en de Wolden.  

De trajecten van Drenthe College werden uitgevoerd voor deelnemers woonachtig in de gemeenten 
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld 

 

4. Inzet structurele screening  
Doel:  
Bij vijf organisaties structurele screening 
inzetten als onderdeel van de ketenaanpak. 
Men maakt gebruik van o.a. de Taalmeter,  
de Taalverkenner en contextgerichte vragen 
bij organisaties.  

 

 

Realisatie: 
Bij de gemeenten Borger-Odoorn, Hoogeveen, De Wolden, Coevorden en bij  
MENSO (Emmen) wordt de Taalmeter/ Taalverkenner structureel ingezet.   
Bij Werkplein, Homestart, sociale teams, WPDA en Welzijn  worden 
contextgerichte vragen gebruikt. 
 

5. Structureel signaleren 

Doel: 
In het sociale domein wordt structureel gesignaleerd op laaggeletterdheid. 
Organisaties worden ondersteund bij het inzetten van een geschikt 
screeningsinstrument of screeningsmethode. Er wordt verbinding gelegd met  de 
thema’s gezondheid, werk, participatie, gezin, armoede & schulden. 
Realisatie: 
Op dit moment zijn vele Drentse instanties hier op eigen wijze mee bezig. Het 
ontwikkelen van handvatten voor professionals willen we doen via het project 
‘Klantreis van de laaggeletterde’ , als de subsidie wordt toegekend in 2018. 
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6. Agenderen laaggeletterdheid bij gemeenten 
Doel: 
Via Vereniging Drentse Gemeenten, Commissie Welzijn en Gezondheid of 
Onderwijs en Cultuur  dit onderwerp agenderen. 
Realisatie: 
In 2017 is binnen BG en VDG afgestemd met welke inhoud en op welke manier 
een provincie breed onderzoek naar laaggeletterdheid kan plaatsvinden. PS 
hebben een motie aangenomen om dit onderzoek uit te voeren. Dit gebeurt 
onder leiding van prof. dr. Maurice de Greef 

II. Leesbevordering 
 

7. Bibliotheek op school, primair onderwijs 
Doel: 
75% van de basisscholen van de deelnemende gemeenten 
doet mee aan de Bibliotheek op school 
Realisatie: 
78% van de scholen doet mee aan Bibliotheek op school.  Het 
project wordt uitgevoerd in elf Drentse gemeenten.  

8. Bibliotheek op school, voortgezet onderwijs 
Doel: 
Doorgaande lijn ontwikkelen van leesbevorderende 
activiteiten op het voortgezet onderwijs 
Realisatie: 
Dit project loopt en wordt verder ontwikkeld. 

 

9. BoekStart in de voorschoolse voorzieningen 
Doel: 
In 58% van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt BoekStart 
uitgevoerd 
Realisatie: Op 102 locaties in Drenthe wordt BoekStart in de kinderopvang 
uitgevoerd. Betreft de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, De Wolden, 
Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. 
 

 

10. Informatie BoekStart Baby’s 
Doel: 
Alle ouders van pasgeboren baby’s krijgen informatie over leesbevordering door 
middel van het afhalen van de BoekStartkoffer bij de bibliotheek 
Realisatie: in 2017 zijn 1387 boekstartkoffertjes uitgedeeld 
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III. Aandacht voor laaggeletterdheid 
 

11. Workshops voor professionals 
Doel:  
Vraaggericht aanbod voor professionals opzetten, met name voor professionals in 
het sociale domein. Train-de-trainer: Herkennen en Doorverwijzen.  

Realisatie: 
Er zijn meer dan 30 trainingen Herkennen & Doorverwijzen verzorgd, onder 
andere bij gemeenten, Humanitas en WPDA door de Stichting Lezen & Schrijven. 
De trainingen zijn niet altijd gevolgd door structurele inzet van  
screeningsinstrumenten. 
 

12. Activiteiten in Week van de Alfabetisering 
Doel:  
Brede aandacht  zoeken en  het bespreekbaar maken van het thema. Werven 
nieuwe cursisten en vrijwilligers, Persberichten. Voorverkiezing Taalheld 
 

Realisatie: 
In alle Drentse gemeenten is een lokaal programma uitgevoerd met een scala 
aan activiteiten: van taalwandeling tot een ondernemersontbijt. 
 

Op 5 september 2017 vond een 
provinciebrede bijeenkomst plaats 
vanuit het Bondgenootschap en 
Hoogeveen Telt mee met Taal. Er 
waren 120 bezoekers.  
• De Drentse Taalhelden 2017 werden 
daar bekend gemaakt.  
*In de categorie taalcursisten werd 
John Meulendijk uitgeroepen tot 
Taalheld.   
*In de categorie taalbegeleider werd 
Anne Agema uit Eelde uitgeroepen  tot 
Taalheld.  
*Carolien Slager uit Meppel is in de 
categorie bruggenbouwer, Taalheld 
geworden.  
 
• Er werden op deze bijeenkomst twee 
boekjes gepresenteerd uitgegeven 
door het bondgenootschap: De rode 
auto en Snap jij het.  

De rode auto is een boekje met verhalen van cursisten van het Drenthe College 
en het Alfa-college.  

Drentse Taalhelden 2017 
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Snap jij het is een boekje met tips om helder en 
duidelijk te schrijven.  
De boekjes zijn breed verspreid. Het boekje 
Snap jij het is gedrukt in een eerste druk van 
1000 exemplaren en een tweede druk van 
eveneens 1000 exemplaren. De gemeente 
Noordenveld heeft het in overleg in eigen beheer 
uitgebracht bij de opening van het TaalHuis. 

*Ook werd het boekje Arme Lui gepresenteerd. 
Een hertaalde versie van de musical Het 
pauperparadijs.  
*René Karst gaf een voorproefje van zijn 
theatertoer Letter voor Letter, die in 2018 van 
start gaat. Doel van Letter voor Letter is om 
laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.( zie 
ook 15) 
*Het eerste exemplaar van het nieuwe lesboekje 
EHBO voor kinderen, lesmateriaal uit de serie 

Succes van Taal voor het leven werd gepresenteerd.  
 

13. Inzetten en werven taalambassadeurs 
Doel: Brede aandacht en bespreekbaar maken van het thema. Rolmodellen 
taalambassadeurs voor verschillende doelgroepen werven en scholen. 
Realisatie: Er zijn afgelopen jaar drie trainingen geweest om Taalambassadeurs 
op te leiden. In totaal zijn er 21 Taalambassadeurs getraind. De 
taalambassadeurs hebben workshops verzorgd bij o.a. gemeenten, ziekenhuizen 
en  serviceclubs. Ook hebben ze brieven van diverse instellingen  gescreend op 
leesbaarheid 
 

14. Bedrijfsbenadering  
Doel: Actief bedrijven benaderen met veel laagopgeleide medewerkers. 
Bewustwording en aanpak ontwikkelen 
Realisatie:  
In 2017 heeft Stichting Lezen en Schrijven samenwerking gezocht met Alescon 
om laagopgeleide werknemers een aanbod te doen. Het moet leiden naast het 
bestaande aanbod tot twee TaalHuizen binnen Alescon in Assen en Hoogeveen. 
 

15. Wervingsacties deelnemers en vrijwilligers 
Doel: 
Provinciebreed agenderen en publiciteit genereren voor laaggeletterdheid om 
deelnemers en vrijwilligers te werven. 
Realisatie: 
Dit is op gemeentelijk niveau opgepakt vanuit de lokale TaalHuizen. Daarnaast 
zijn de bibliotheken gestart met de publiciteitscampagne  ‘Letter voor letter’. 
Deze is opgestart in 2017 en wordt uitgevoerd in 2018. René Karst gaf een 
voorproefje van de theatertoer op de bijeenkomst op 5 september 2017 in 
Hoogeveen. (zie punt 12) 
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16. Train-de-trainer scholing 
Doel: Scholen van trainers  
Realisatie: 
Alle taalhuiscoördinatoren zijn getraind om vrijwilligers te trainen 
 

17. Nieuwsbrieven en overige informatie 
Doel:  
Bondgenoten informeren over aanpak laaggeletterdheid in Drenthe.  
Realisatie: 
Er is informatie uit Drenthe opgenomen in de nieuwsbrief van L&S. Deze wordt 
maandelijks verspreid aan alle  abonnees. 

 

18. Jaarlijkse themabijeenkomst bondgenoten 
Doel: 
Conferentie organiseren. Delen best practices. 

Realisatie: 
Op 7 april 2017 vond een succesvolle mini-conferentie voor Bondgenoten plaats 
in het provinciehuis, met 120 deelnemers. Gedeputeerde Cees Bijl deed de aftrap 
en de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ging in gesprek over 
laaggeletterdheid met Eric van Oosterhout (voorzitter Bondgenootschap).  
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Het programma bestond o.a. uit het uitreiken 
van het boekje Lokale Liefde.  
 
Aan Lokale Liefde werkten Drentse 
taalcursisten, taalvrijwilligers en  bekende 
Drenten mee. . De verhalen dienen als 
oefenmateriaal voor cursisten en als inspiratie 
voor vrijwilligers of partners 
 
Er werden workshops gegeven over 
laaggeletterdheid en gezondheid, 
laaggeletterdheid op de werkvloer en moeilijk 
taalgebruik.  
 
 
Negen nieuwe bondgenoten hebben het 
convenant van het Bondgenootschap voor 
een geletterd Drenthe getekend:  
 
 

• Tinten welzijnsgroep 
• Rotary club Assen Noord 
• CMO Stamm 
• ASKA/SPA kinderopvang/peuterspeelzalen Assen 
• Gemeente Westerveld 
• Gemeentelijke Kredietbank (Assen, Borger-Odoorn, De Wolden, 

Hoogeveen, Meppel, Noorderveld, Westerveld, Tynaarlo) 
• Landhuishotel/restaurant Rikus 
• Dit is werk / Café Lodewijk Napoleon 

 
19. Versterken Bondgenootschap 

Doel: 
Alle Drentse welzijnsorganisaties zijn lid van het bondgenootschap, uitbreiding 
aantal gemeenten binnen projectgroep 
Realisatie: 
De grootste welzijnsorganisaties in Drenthe zijn als bondgenoots aangesloten. Er 
zijn nu 57 bondgenoten. 

IV. Ontwikkelen Bondgenootschap 

20. Bondgenoten 
Doel:  
Inventariseren eigen activiteiten van de bondgenoten en vastleggen in 
uitvoeringsplan.  
Ophalen ondersteuningsvraag om laaggeletterdheid terug te dringen 
Realisatie: 
Deze inventarisatie is deels uitgevoerd tijdens de in april gehouden 
miniconferentie. Een handvol organisaties heeft input gegeven. Deels heeft de 
projectgroep in eigen gelederen informatie in kaart gebracht. Vanaf 2018 wordt 
dit structureel opgepakt. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-MmGgenZAhUMWRQKHaprCvAQjRwIBg&url=https://issuu.com/lezenenschrijven/docs/lokaleliefde-drenthe-mr&psig=AOvVaw0Od78bF5Scz7c6cUm4hqZ4&ust=1521020494404249
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V. Bereiken specifieke doelgroepen 

21. Laagopgeleide ouders 
Doel: 
Thema agenderen op gemeentelijk LEA overleg. In minstens twee gemeenten 
wordt een aanbod voor kinderen en ouders gecombineerd, zoals bijvoorbeeld 
combinatie BoekStart en Taal voor Thuis.  
Laagopgeleide ouders bereiken van PO, praktijkschool, speciaal onderwijs, MBO 
Entree 

Realisatie: 
In Assen is het onderwerp aan de orde gesteld in diverse onderwijsoverleggen. 
Ook is er in september een thema-lunch georganiseerd voor directeuren Primair 
Onderwijs. 
Vanuit de bibliotheken is op 22 november een masterclass ouderbetrokkenheid 
verzorgd in het kader van Bibliotheek op school (BOS) 

 

22. Jong volwassenen 
Doel: 
Extra aanbod voor jongeren zonder diploma  

Realisatie: 
Er worden experimenten voor jongeren met lage basisvaardigheden, in 
combinatie met Taal op de werkvloer, ontwikkeld. Zie punt 25. 

23. Vrouwen 30-55 jaar 
Doel: 
Inventariseren en bereiken van de doelgroep, training aanbieden om 
basisvaardigheden te verhogen inclusief empowerment (via het project EVA 
Realisatie: 
Het Project EVA  is in Emmen gestart voor 67 vrouwen. Dit met behulp van extra 
inzet vanuit Welzijn Emmen en met behulp van een vliegwielbijdragen van L&S.  

 
24. Werkgevers 

Doel: 
Minimaal met 1 bedrijf afspraken maken over signaleren en scholen  
Realisatie: 
Er zijn afspraken gemaakt met  werkvoorzieningsschap Alescon. (zie punt 14) 

 
25. Experiment 

Doel: 
Ontwikkelen van een experiment voor jongeren met lage basisvaardigheden, in 
combinatie met Taal op de werkvloer, voor beschikbare banen. 
Realisatie: 
Vanuit L&S is hier sinds oktober 2017 iemand  specifiek voor aangesteld die met 
proeftuinen jongeren aan de slag gaat. Zit momenteel nog in de opstartfase. 
 

  



12 
 

Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe 
 

 

De doelstelling van het Bondgenootschap 
voor een geletterd Drenthe is: 
Gezamenlijk de laaggeletterdheid in 
Drenthe voorkómen en verminderen.  

 

Voorzitter Bondgenootschap:    
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen 

Projectgroep:   
Klaasje Everts (Gemeente Aa en Hunze), Cobi van Liere (gemeente Assen), Anja 
de Vries (Borger-Odoorn), Ko Oost (gemeente Emmen),Henny Luppes (Tinten 
Welzijnsgroep), Dorina Hadders Stichting Lezen en Schrijven), Annet Krol 
(Biblionet), Corine Rockers (Alfa-college), Ellen Bos (Drenthe College, tevens 
voorzitter projectgroep), Thea Geugies (Drenthe College, tevens functionele 
ondersteuning) en Liesbeth den Heijer (Alfa-college, tevens functionele 
ondersteuning) 

 

Alliantiepartners: 

Bedrijven: Dit is Assen/Cafe Lodewijk Napoleon, Hoomark verpakkingen, 
Landhuishotel/restaurant Rikus;  
Biblionet Drenthe; Bibliotheken: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, 
Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, 
Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld;  
Gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, 
Emmen, Hoogeveen, Midden Drenthe, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en 
Westerveld; Gemeentelijke Kredietbank;  
Instituten: Dagnall Talen Instituut, Educatie-Plus, Plieger training Assen; 
Kennis/expertisecentrum: CMO Stamm en de Trans;  
Kinderopvang: ASKA/SPA;  Leger des Heils;  
Media: RTV Drenthe; SWV-bedrijven: Alescon, Emco en Reestmond;  
Penitentiaire Inrichting: PI Veenhuizen; Provincie Drenthe,  
ROC ’s: Alfa-college en Drenthe College;  
Serviceorganisatie: Rotary club Assen Noord;  
Theater Garage TDI; Volksuniversiteiten: Emmen, Hoogeveen en 
Steenwijkerland/Meppel;  
Welzijnswerk Stichting Welzijn Mensenwerk, Tinten Welzijnsgroep, Welzijnswerk 
Midden-Drenthe, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Buurtsupport Emmen;  
Werkgevers: VNO-NCW Noord en S-BB; Werkplein Baanzicht;  Woonzorg 
Nederland 
Zorg: Zorgbelang Drenthe (*ondertekent convenant  in 2018) 
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