
 

 

      Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 

Opzet taken 35 Web-contactgemeenten / Vraaggerichte ondersteuning / Landelijk 
Expertisecentrum (taakafbakening tweede en derde lijn definitief medio oktober 2019) 

 

 

35 WEB-contactgemeenten  

 

(Eerste lijn) 

 

 

Vraaggerichte ondersteuning 

 

(Tweede lijn) 

 

Landelijk Expertisecentrum  

 

(Derde lijn) 

 

 

 

Kennisontwikkeling en kennisdeling over aanpak 

laaggeletterdheid o.a. door middel van praktijkvoorbeelden   

en  bijeenkomsten.   

 

 

Onderzoeksagenda: wetenschappelijk onderzoek en 

beleidsonderzoek ten behoeve van gemeenten en 

Rijk e.a. met betrekking tot de aanpak van 

laaggeletterdheid en uitvoering van de WEB. 

 

 

Regionaal programma laaggeletterdheid 

opstellen in samenwerking met andere 

gemeenten en relevante partijen. 

 

Vraaggerichte inhoudelijke ondersteuning, procesbegeleiding 

en advisering voor gemeenten en andere relevante partijen 

ten behoeve van regionale en lokale beleidsvorming en 

implementatie van aanpak laaggeletterdheid. 

 

Expertise is beschikbaar o.a.  

- op het gebied van verbinding aanpak laaggeletterdheid 

met het sociaal domein, 

- de toepassing van taal (en andere basisvaardigheden) als 

middel in relatie tot emancipatie en empowerment 

(specifiek van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt), 

arbeidsparticipatie, armoede/schulden en zelfredzaamheid, 

preventie en ouderbetrokkenheid, gezondheids-

vaardigheden, en toegankelijkheid van 

(overheids)dienstverlening, 

- non-formeel onderwijs/educatie en de verbinding tussen 

formeel en non-formeel onderwijs/educatie. 

 

 

 

 



 

 

 

Netwerkvorming stimuleren en faciliteren. 

Desgewenst regievoerder op Taalakkoorden. 

 

Ondersteuning bij regionale netwerkvorming o.a.  

- activering van netwerkpartners en vindplaatsen, 

- stimuleren van bewustwording bij professionals 

(klantmanagers gemeente, sociaal domein, zorg, etc), 

training op herkennen en doorverwijzen, procesbegeleiding 

bij implementatie in bedrijfsvoering,  

- ter beschikking stellen en ondersteuning bij implementatie 

materialen/screeningsinstrumenten (o.a. basismeters). 

 

 

Landelijk netwerk contact-gemeenten, (educatie)-

aanbieders, NT1-docenten e.a. 

 

 

 

Lokale en regionale communicatie, werving en 

promotiecampagnes o.a. gericht op hoger 

bereik 

 

 

 

 

Landelijke bewustwordingscampagnes aanpak laag-

geletterdheid en vraaggerichte inhoudelijke ondersteuning en 

expertise bij regionale en lokale wervingscampagnes (NT1, 

vrijwilligers) en voorlichting- en bewustwordingscampagnes 

(professionals, omgeving van de doelgroep, inwoners). 

 

 

 

 

Educatie-aanbod inkopen of subsidiëren (met 

aandacht voor kwaliteit en monitoring). 

 

 

Inhoudelijk advies en ondersteuning bij inkoop of subsidiering 

educatie-aanbod.  

 

Juridische vraagbaak: wet- en regelgeving en 

subsidieregelingen. 

 

Coördineren regionale dataverzameling ten 

behoeve van landelijke monitor.   

 

Advies over monitoring aanpak laaggeletterdheid (o.a. bereik, 

voortgang en impact/opbrengst).   

 

 

Landelijk ontsluiten van regionale data (monitor) en 

beheer dashboard.  

 

Kwaliteitsimpuls non-formeel aanbod o.a. bij 

taalhuizen en taalpunten.  

 

Hulp bij implementatie kwaliteitsimpuls o.a. 

- deskundigheidsbevordering van organisaties (bijv. non-

formele taalaanbieders, taalhuizen en taalpunten), 

professionals (taalhuis coördinatoren, 

vrijwilligerscoördinatoren) en vrijwilligers.  

- kennis en expertise over inzet en combineren van 

lesmaterialen van verschillende aanbieders,  

- ter beschikking stellen lesmaterialen voor non-formeel 

aanbod en waar nodig ontwikkeling daarvan. 

 

 

 

Landelijk ontsluiten van vergelijkende informatie 

over de kwaliteit van het non-formele educatie-

aanbod in gemeenten.  



 

 

 

Thema’s (inclusief doelgroepen en aanbieders) 

voor experimenten benoemen. 

 

 

 

Experimenten: in overleg met stakeholders thema’s 

aanwijzen en activiteiten subsidiëren. Verspreiden 

van de resultaten en methodieken van de 

experimenten.  

 

 


