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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME DELFT 

 

 

Betreft: Advies op nota Taal werkt! 2.0 

 

 

Delft, 22 oktober 2021 

 

 

Geacht college, beste burgemeester en wethouders, 

 

Voor ons ligt ter advies de nota Taal werkt! 2.0 – Delfts programma voor basiseducatie voor 

volwassenen 2021- 2025.  

 

Een heldere nota wat ons betreft. Mooi dat hiervoor met de partners uit het Delftse 

Taalnetwerk is samengewerkt. We juichen verder toe dat er nu naast taal ook een aanbod 

komt voor rekenen en digitale vaardigheden. Onderstaand puntsgewijze onze verdere 

reactie. 

 

Financiën  
• Het taalonderwijs is voor veelal zwakkere doelgroepen. Wij zijn bang dat krappe 

middelen inzetten betekent: ‘goedkoop is duurkoop’. Gevolgen van laaggeletterdheid 

slaan niet alleen terug op de persoon, maar ook op verschillende domeinen van de 

gemeente. In het rapport1 dat u in de nota aanhaalt, concludeert het Researchcentrum 

voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) dat de afhankelijkheid van sociale voorzieningen 

onder laaggeletterden drie keer zo hoog is als onder niet-laaggeletterden. Tel uit uw 

verlies. 
• Taal op eigen kracht staat begroot voor 40.000 euro voor vier cursussen. Uit ons 

netwerk horen we terug dat het veel gevraagd is om een en ander voor dit bedrag te 

organiseren. 

Bij de uitvoering 

• In de nota wordt de inzet van vrijwilligers als belangrijk middel gezien om inburgeraars 

te helpen de taal eigen te maken. Voor DOK Taalhuis zijn vooralsnog geen structurele 

middelen gevonden. Daarnaast wordt verwacht dat er meer mensen gebruik zullen en 

moeten maken van het aanbod. Onzes inziens twee risico's voor de uitvoering: 

• Geen structureel budget 

• Beschikbaarheid van vrijwilligers (in de praktijk wordt voor talloze zaken  een 

beroep gedaan op vrijwilligers; de vraag is of er voldoende menskracht te vinden 

is.) 

 
1 Uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven door PricewaterhouseCoopers  
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• Nu er meer bij vrijwilligers wordt belegd, is transparantie extra belangrijk. Wij adviseren 

een vrijwilligerscoördinator aan te stellen als vraagbaak voor en ter ondersteuning van 

deze vrijwilligers, voor het monitoren van al het aanbod en het evalueren van het effect 

van de ingezette middelen. 

• Wij adviseren een duidelijk toegangspunt. Bezuinigingen bij DOK Delft zorgen ervoor dat 

aldaar services minder worden. Landelijk wordt er reclame gemaakt dat mensen met hun 

vragen over bijvoorbeeld gebruik van computers bij hun bibliotheek terecht kunnen. Het 

belang van inloopuurtjes (zonder afspraak!) is hoog. Alleen bellen of mailen is niet toe-

reikend voor mensen die daar niet vaardig in zijn of niet over digitale middelen, vaardig-

heden of beltegoed beschikken.  
• Reclame voor taalonderwijs via werkgevers, sociale partners, in bushokjes en bij 

ontmoetingsplekken/ wijkcentra moedigen we aan. Flankerend aan dit aanbod adviseren 

we in een moeite door vrijwilligers te werven, dan maak je mensen warm bij de inhoud  

Tenslotte 

Het is spijtig dat ook heden ten dage mensen van school komen en toch nog NT1 nodig 

hebben. Wij adviseren de gemeente dit gegeven mee te nemen in het onderwijsbeleid. 

Vervolg 

Wij wensen de gemeente en betrokken partners een voorspoedige uitvoering van deze wet 

toe, ten bate van onze minder geletterde stadsgenoten.  
 

Graag horen wij wat en hoe onze adviezen en aandachtspunten mee gaat nemen in (de 

uitvoering van) uw beleid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter ASD Delft 

 

 

 

 


