COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Week van de alfabetisering
Te besluiten om
1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorschot van € 1.500 aan de
Bibliotheek Aan den IJssel, vanuit de reservering voor “Taaloffensief”.
Inleiding
Gedurende enkele jaren wordt er in Krimpen aan den IJssel aandacht geschonken aan de
Week van de alfabetisering. In de eerste week van september wordt er, door middel van de
uitvoering van activiteiten, extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid en taalstimulering.
Dit jaar zal er op donderdag 6 september door de Bibliotheek Aan den IJssel een avond
worden georganiseerd in de Tuyter. Het thema is dan “Zing Nederlands” en hiervoor worden
de taalcoaches en hun cliënten uitgenodigd. Ook wordt er ingezet om zo mogelijk mensen
die eenzaam zijn te ontvangen. De kosten van deze avond zijn begroot op € 1.500
Beoogd effect
Door aandacht te (blijven) geven aan taalstimulering en laaggeletterdheid, wordt het
onderwerp meer bespreekbaar met als doel dat meer mensen scholing en dergelijke gaan
volgen.
De week van de alfabetisering is een landelijke actieweek. Met de activiteit “Zing
Nederlands” kunnen we aansluiten bij deze propaganda.
Argumenten
 Eerdere activiteiten in actieweek waren succesvol
Voorgaande jaren zijn door diverse instellingen activiteiten georganiseerd in de week van de
alfabetisering. De belangstelling was over het algemeen goed en genereerde ook
bekendheid in de lokale media.

 De activiteit past in de opzet van het taaloffensief
In het taaloffensief wordt ingezet op 4 actielijnen:
1 Het motiveren van betrokkenheid van werkgevers bij de aanpak van taalachterstanden. We
sluiten hierbij aan bij de werkgeversaanpak van Lezen en schrijven in Rijnmond met een
start in de week van de alfabetisering.
2 Extra inzet op het vinden van uitkeringsgerechtigde volwassenen met een lage
taalvaardigheid en het motiveren en begeleiden van deze volwassenen naar een vorm van
taalondersteuning.
3 Het trainen van professionals en vrijwilligers om het gesprek aan te gaan over een lage
taalvaardigheid. De meesten van hen (her)kennen het probleem. Het gesprek hierover
aangaan is niet eenvoudig. Een training draagt bij aan het bespreekbaar maken van
gesignaleerde taalproblemen en daarmee de doorverwijzing en toeleiding naar
taalondersteuning.
4 Een workshop voor ouders waarin zij geleerd wordt hoe zij hun kind ondersteuning kunnen
bieden in de taalontwikkeling en wat het belang van hun eigen taalontwikkeling is.

De activiteit in de week van de alfabetisering past in het op de agenda zetten en houden van
het probleem en sluit daarbij aan bij het taaloffensief.



Taalvrijwilligers in het zonnetje gezet
De vrijwilligers die in Krimpen actief zijn op het gebied van taal (denk aan taalcoaches,
Crimpen Inn) worden ook uitgenodigd. Zij ervaren een dergelijke activiteit als een
ontspannen blijk van waardering.

 Reservering beschikbaar in gemeentebegroting
In de gemeentebegroting is onder de post 6620105 Taalstimulering/400040 nieuw beleid een
reservering van € 50.000 opgenomen voor het actieplan “Taaloffensief”. Momenteel wordt
het actieplan geschreven, maar is nog onvoldoende gereed om u voor te leggen voor
besluitvorming. Vooruitlopend hierop adviseren we u om het budget van € 1.500 voor de
week van de alfabetisering hieruit beschikbaar te stellen.
Kanttekeningen
Omdat het budget voor de week van de alfabetisering spoedig nodig is, wordt u gevraagd
om, vooruitlopend op het totale actieplan “Taaloffensief”, al het bedrag van € 1.500
beschikbaar te stellen uit de reservering “Taaloffensief”.
Financiën
Uit de reservering van € 50.000 voor “Taaloffensief”, vooruitlopend op het totale actieplan,
een bedrag van € 1.500 beschikbaar stellen. In de gemeentebegroting is onder de post
6620105 Taalstimulering/400040 nieuw beleid hiervoor dekking.
Communicatie
De Bibliotheek Aan den IJssel informeren zodat zij de activiteit kunnen organiseren.
Uitvoering
Door Bibliotheek Aan den IJssel en de andere partners uit het Taalnetwerk Krimpen.
Bijlagen
n.v.t.
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