
                                                    
 

 

Betreft: Advies Aanvalsplan Laaggeletterdheid 

 

 

Meierijstad, 22 november 2018 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het toegezonden aanvalsplan Laaggeletterdheid heeft U de 

ASD Meierijstad om advies gevraagd. De kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft 

een preadvies geformuleerd en dat ter bespreking op 21 november 2018 

voorgelegd aan de ASD Meierijstad. 

 

Inleiding 

Op 15 september jongstleden werd het Aanvalsplan Laaggeletterdheid aan de 

leden van de Adviesraad Sociaal Domein voorgelegd. 

 

Werkwijze 

De ASD leden van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs hebben voordat het 

aanvalsplan werd toegestuurd naar de kennisgroep Onderwijs,  al contact gehad 

en ideeën uitgewisseld over het onderwerp laaggeletterdheid met uw 

beleidsmedewerkers. Ook in de vergadering van de totale ASD Meierijstad is dit 

onderwerp al eens bediscussieerd. Daar bleek dat dit onderwerp niet bij één 

kennisgroep onder te brengen is, maar ons allen aan gaat. 

Om die reden heeft de kennisgroep Jeugd en Onderwijs een avond belegd 

waarbij alle ASD-  en kennisgroep leden waren uitgenodigd. Tijdens deze avond 

(op 6 november jl.) heeft beleidsmedewerker Munira Ibrahim een toelichting 

gegeven op het plan en heeft zij vragen beantwoord. De avond werd door 16 

personen bezocht, bestaande uit leden van de kennisgroepen Jeugd en 

Onderwijs, Participatie en WMO en andere ASD-leden. De reacties vanuit de 

aanwezigen zijn hieronder weergegeven, deze zijn al deels door de 

beleidsmedewerker meegenomen en er is toegezegd dat zij een wijziging gaat 

doorvoeren. 

  

 



Reacties en adviezen vanuit de kennisgroepen 

Actielijn 1: De gemeente zal samen met de partners een plan uitwerken om met 

name de NT1 doelgroep beter te bereiken. 

Wij adviseren een stappenplan met overzichtelijke en meetbare stappen te 

maken om dit te kunnen bereiken. 

Wij missen de scholen als vindplaats voor laaggeletterden. Ook jongeren moeten 

bevraagd worden. 

Wanneer de groep Laaggeletterden beter in beeld is, onderzoek dan goed aan 

welke cursussen deze personen behoefte hebben door met hen in gesprek te 

gaan. 

Doe ook een nulmeting, zodat later gemeten kan worden of de uitvoering van 

het plan effect heeft gehad. 

Wel hebben we nog een vraag over de doelgroep; in Meierijstad wordt 14-16% 

van de volwassenen aangemerkt als laaggeletterd. Dat is 25% meer dan de 

referentiegemeenten, Is dit correct?  Zo ja, wat is de oorzaak en welke (extra) 

inzet wordt hier op ingezet? 

 

Actielijn 2: Betrokken partijen gaan intensiever samenwerken om zo het aanbod 

beter in te richten. De gemeente vervult hierbij een regierol. 

Onderzoek ook hoe dyslexie bij volwassenen getoetst kan worden en neem dit 

op in het plan. 

Professionals worden nu alleen via een folder geïnformeerd over 

laaggeletterdheid, breid dit verder uit. 

Ontwikkel een sociale kaart op het gebied van laaggeletterdheid. 

 

Actielijn 3: Het educatieaanbod evalueren samen met de betrokken partners. 

Er wordt nu ingekocht via centrum gemeente Den Bosch. Er is soms behoefte 

aan andere vormen van cursussen dan er aangeboden wordt, heb hier oog voor. 

 

Actielijn 4: Het vergroten van de bewustwording bij inwoners, organisaties, 

bedrijfsleven en gemeentelijke toegang met betrekking tot laaggeletterden. 

Ga met de huidige deelnemers van het taalaanbod in gesprek, zij kunnen veel 

kennis geven. 

Geef aandacht aan communicatie richting jongeren. Voor preventie moet je bij 

de jongeren zijn, bijvoorbeeld als zij op laagniveau het onderwijs verlaten. 

Maak ook het bedrijfsleven gevoelig voor deze problematiek.  

 

Actielijn 5: Aanpak laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal 

domein. 



Neem laaggeletterdheid op in de intakeprocedure bij de toegang. Sociaal 

Domein Daarbij is een voorwaarde dat de toerusting van de consulenten 

adequaat is en men ook de “juiste” vragen weet te stellen 

 

Actielijn 6: Het onderzoeken en formuleren van een heldere, eenduidige aanpak 

richting bedrijven. 

De opkomst bij bijeenkomsten is vaak heel laag. Vlieg deze op een andere 

manier aan, dan is de  

animo wellicht hoger.  

Bedrijven moeten de noodzaak inzien van begeleiding van de laaggeletterden en 

maar dienen ook ontzorgd te worden. De gemeente moet onderzoeken hoe ze op 

dit vlak kan ontzorgen.  

Onderzoek de mogelijkheid om een plan voor aanpak laaggeletterdheid als 

voorwaarde te stellen bij  aanbestedingen. 

 

Actielijn 7: De verbinding versterken tussen onderwijs/kinderopvang en 

preventie laaggeletterdheid 

Voeg hieraan gastouders toe. 

Neem de Nota voorschoolse voorzieningen en ontwikkelingsachterstanden mee 

in het plan. 

 

Er is toegezegd dat er elk half jaar een rapportage wordt gemaakt van de 

voortgang en deze dan toe te lichten. Wij gaan ervan uit dat deze toezegging 

gestand wordt gedaan. 

 

Rest ons nog de opmerking dat we graag verwijzen naar onze adviezen m.b.t. 

het preventief jeugdbeleid en het armoedebeleid, deze adviezen kunnen o.i. niet 

los gezien worden van deze problematiek. 

 

Conclusie: 

 

Na bespreking van dit preadvies van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs, 

aangevuld met opmerkingen vanuit de kennisgroepen Participatie en WMO 

heeft de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 21 november 2018 

besloten om, met inachtneming van de gestelde vragen en de specifieke 

aandachtpunten en advisering, een positief advies af te geven. 

 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 

geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 

gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen. 



 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

 

 

 

 

 


