
19-9-2016 1

kijk

Aanpak

laaggeletterdheid in 

Zwolle

Daniëlle van Assen

Consulent Educatie



19-9-2016 2

kijk

Iedereen telt mee

Het begint met 

taal
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Feiten over laaggeletterdheid

• Landelijk 2,3 miljoen laaggeletterden

• Meer dan 700.000 van de laaggeletterden heeft 

werk in lagere beroepen.

• Laaggeletterden zijn geen digibeten, 

computergebruik is hoog

In Zwolle is 11 % laaggeletterd 



Aanpak laaggeletterdheid in Zwolle

- 2012-2015  deelname Regio IJssel-Vecht aan 

de landelijke pilot Taal voor het Leven.

Taken zijn onder andere:

- inzetten instrument Taalmeter

- aanbieden taalcursus bij ROC

- speciaal opgeleide taalcoaches

19-9-2016 4

kijk



19-9-2016 5

kijk

Met ingang van 1 januari 2016: 

Wet Taaleis



De Taalmeter

Herkennen van laaggeletterden

• Ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven

• Screeningsinstrument

• Toetsen van het begrijpend lezen

• Direct de uitslag
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Voor wie is de Taalmeter?

• Iedere klant onder MBO-4 niveau maakt de 

Taalmeter.

• WWB en niet WWB
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Inzet Taalmeter gemeente Zwolle

2013 -> vrijblijvend inzetten Taalmeter

Vanaf 2014  ingebed in werkproces

• Zelfmelder

• Aan de poort 

• Screening zittende bestand
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Inzet WEB-middelen om

laaggeletterdheid tegen te gaan.

WEB: Wet Educatie Beroepsonderwijs

(volwasseneneducatie)



Taal in de praktijk/ duaal (1)

ROC Deltion College

Gericht op arbeidsparticipatie

- 12 weken oriëntatiefase 

- 28 weken taalstage/vrijwilligerswerk

Maximaal 3 dagdelen per week, naast 2 dagdelen 

taalles 
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Taal in de praktijk/duaal (2)

ROC Landstede – Sportpark Marslanden

Gericht op maatschappelijke participatie 

- intakefase 

- 48 weken taalactivering op de werkvloer en 

eventueel sportactiviteiten

2- dagdelen per week, naast 2 dagdelen taalles
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Taalpunt

Bibliotheek Centrum van Zwolle

Iedereen kan hier terecht met vragen op 

het gebied van taal.

- Non formeel onderwijs

- Individuele ondersteuning / groepsverband

- Goede samenwerking -> doorverwijzingen van 

Taalpunt naar gemeente en andersom
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Coördinator Taalpunt

Gemeente Zwolle betaalt coördinator uit WEB-

gelden.

Taken coördinator:

- Voeren van intakegesprekken

- Opleiden van vrijwilligers

- Koppelen klant aan taalcoach/ taalgroep wijk

- Vraaggestuurd werken; zet wanneer nodig 

nieuwe groepen op

19-9-2016 13

kijk



Digisterker

Vanaf 2017 dienen burgers en bedrijven hun 

zaken met de overheid digitaal af te handelen. 

Cursus Digisterker

Platform digitale vaardigheden Zwolle

Digipunt

19-9-2016 14

kijk



19-9-2016 15

kijk

Meer instrumenten Stichting Lezen en Schrijven:

Rekenmeter

Digimeter

Meedoenmeter

Een account kan aangevraagd worden bij Stichting 

Lezen en Schrijven



VRAGEN?
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Bedankt voor uw

aandacht


