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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 4'1 Reglement van orde inzake laag-

geletterdheid

Geachte heer Berends,

ln uw brief d.d. 26 september 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over laaggelet-

terdheid. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Hoe hoog is het percentage laaggeletterden nu precies in Drenthe? 10o/o of 14o/o?

Kunt u een overzicht geven van het percentage per gemeente?

Antwoord 1

Er zijn naar schatting 50.000 mensen laaggeletterd in Drenthe. Het komt in

atle lagen van de bevolking voor. Uitgaand van een totale bevolking in

Drenthe van 489.000, is het percentage naar schattíng 10,2.

Een overzicht per gemeente ls nret beschikbaar.

Vraas2
Waarom is de afname van 10% naar 4o/o laaggeletterden volgens u niet gehaald in

Drenthe?

Antwoord 2

ln 2013 is het convenant Bondgenootschap voor geletterdheid Drenthe onder-

tekend. ln de provincie Drenthe nemen onder andere de provincie,lokale

overheden, maatschappeliik werk, bibliotheken, onderwiisinstellingen, uit'

zendbureaus, taalbureaus, kinderopvangorganisaties en zorginstellingen deel.

Het project loopt nu een jaar en heeft een looptiid van minimaal drie iaar.
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Percentages over de afname van het aantallaaggeletterden ziin nu nog niet

bekend. Doelstelling in het convenant is om het aantal laaggeletterden in de

provincie Drenthe met ten minste 10% terug te brengen in viif iaar. De doel-

stelling is om gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en

te verminderen door samen bekendheid te geven aan het probleem en laag-
geletterden te helpen de weg te vinden naar een cursus. Een van de doelstel-

lingen uit het aanvalsplan is een jaarlijkse verdubbeling van het aantal cur-

srsfen bfi de ROC's. Dit kan er zelfs toe leiden dat in het begin de aantallen

eerder gaan toenemen dan afnemen, omdat er meer laaggeletterden'ge-

vonden' worden. Resultaten zijn pas op de middellange termiin zichtbaar (viif

tot tien jaa).

Vraaq 3

Komt de samenwerking tussen ROC's, gemeenten, UWV, welzijnsorganisaties en

openbare bibliotheken op dit punt volgens u goed uit de verf?

Antwoord 3
De samenwerking komt goed uit de vert. h september 2013 is gestart met

circa dertig bondgenoten, waaronder Biblionet, deftien bibliotheken, zeven

Drentse gemeenten, twee taalinstituten, fwee ROC's en een aantal andere

instellingen en de provincie. De beoogde uitbreiding van het aantal bond-

genoten is in volle gang. ln de Week van de Alfabetisering heeft de onder-

tekening met nieuwe partners 2014 plaatsgevonden.

Alle bibliotheken zijn nu aangesloten bii het bondgenootschap, alsook de

Drentse gemeenten (met uitzondering van Coevorden) en het Socraa/

Werkvoorzieningsschap Emco te Emmen.

Vraag 4

Bent u bereid om ter versterking van de samenwerking van de betrokken partijen een

intensiever longitudinaal programma op te zetten en de resultaten te monitoren?

Antwoord 4
Op dit moment is er geen helderheid over het effectief monitoren en over de

indicatoren die daartoe gehanteerd kunnen worden.

Voor een effectieve monitor moet eerst inzichteliik worden op welke manier

en met welke indicatoren er gemonitord kan worden. Een indicator op korte

termijn vormen de aantallen deelnemers bii de twee ROC's die deelnemen

aan onderwijs. Effecten dat mensen niet meer laaggeletterd ziin, ziin moei-

lijker te meten. De formele indicatie, het behalen van een startkwalificatie,

is mbo-niveau 2. Dan wordt maar een deelgemeten. Dit omdat er laaggelet-

terden zijn die dit niveau niet halen en via entreeonderwiis of via informeel

Ieren (met behulp van vrijwilligers) geen startkwalificatie kunnen halen, maar

wel bijgespijkerd zijn rondom taal en rekenen.

Vraaq 5
Hoe ziet de huidige financiering en de provinciale bijdrage er ter zake uit en hoe staat

dat u voor ogen met het programma bedoeld onder punt 4 in beeld? Kan er aanspraak

worden gemaakt op een Europees fonds?
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Antwoord 5
De bijdrage van de provincie Drenthe was € 25.000,-- die benut is voor inzet

van accountmanagers van Drenthe en het Alfa College in het trainen van me-
dewerkers van diverse organisaties. Trainen in signaleren dat iemand mo-

gelijk laaggeletterd is. Dit zijn ook de organisaties die het bondgenootschap
hebben ondertekend.

Afhankelijk van de vraag en inhoud van een proiect, ziin er mogeliikheden om
gebruik te maken van Europese fondsen, bijvoorbeeld ESF.

Vraao 6

Het onderwerp leent zich volgens de PvdA gezien het aanmerkelijk belang voor een

Statenontmoeting met alle betrokken partijen. Deelt u die mening en wilt u dat onder-
steunen?

Antwoord 6
Laaggeletterdheid rs een belangrijk onderwerp, maar de uitvoering ligt bii ge-

meenten en het onderwijs. Het provinciaal belang ligt bU het vergroten van

kansen op de Drentse arbeidsmarkt, waarbij kunnen lezen, schriiven en

spreken essenfiee/ is. ln Drenthe heeft de gemeente Hoogeveen met finan-

ciële steun van de provincie de laatste jaren actief inzet gepleegd om hier een

s/ag fe maken. Daarom lijkt ons een werkbezoek nader voor de hand liggen

dan een statenontmoeting.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

-tr
secretaris voorzitter
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