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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten
van 3 oktober 2018 over Evaluatie project bevordering Drents en Duits

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van uw Staten van 3 oktober 2018 hebben wij toegezegd nader te
verklaren hoe wij de verbetering van de beheersing van het Drents en het Duits gedu-
rende de looptijd van het project gaan evalueren. Met deze brief geven wij invulling
aan deze toezegging.

Resultaten project als totaal
Voor het vervolgproject van bevordering Drents en Duits (2019 tot en met 2020) willen
wij uiteraard graag zicht hebben op de te behalen resultaten. Met NHL Stenden
Hogeschool zijn wij daarom vooraf een lijst met 21 resultaten overeengekomen. De
resultaten staan per half jaar beschreven.

De beschreven resultaten gaan over alle activiteiten die met het project te maken
hebben en niet alleen over de evaluatie van de taalbeheersing door de betrokken
leerlingen. ln de lijst zijn onder andere resultaten opgenomen met betrekking tot
het aantal deelnemende Drentse en Duitse scholen, het aantal schoolbezoeken,
de voortgang met betrekking tot het project Family literacy (laaggeletterdheid), de ver-
sterking van de verbinding met de Rijksuniversiteit Groningen, de uitbreiding van het
netwerk en de structurele borging van het project binnen NHL Stenden Hogeschool.

Op basis van deze lijst met resultaten denken wij na twee jaar te kunnen beoordelen
of een eventuele verlenging met nog eens twee jaar (2021 tot en met 2022) gewenst
en/of noodzakelijk is.
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Resultaten beheersing Drents en Duits
Om de effectiviteit van het aanbod uit het project te toetsen, zal NHL Stenden
Hogeschool de taalvaardigheid van de leerlingen monitoren. Dit is nog niet zo een-
voudig, aangezien het project plaatsvindt in het basisonderwijs en er in verband met
de schrijfvaardigheid pas vanaf groep 4 getoetst kan worden.

Er zal ook rekening gehouden moeten worden met het feit dat de resultaten niet een-
voudig met elkaar te vergelijken zijn. Het aantal lessen in het Drents en/of het Duits

varieert namelijk en per school nemen verschillende groepen deel aan het project. Om

toch een genuanceerd beeld te krijgen, zal de toetsing van de leerlingen worden aan-
gevuld met een enquête onder de betrokken leerkrachten.

De bevindingen uit de monitoring en de enquête van NHL Stenden Hogeschool

worden met ons gedeeld en zullen wij vervolgens ook aan uw Staten ter beschikking

stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

wa.coll


