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Geheim Nee 

 

 

De raad besluit: 
 
1A.   Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de 

basisvaardigheden te verbeteren. 

1B.  Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken 

naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op 

de vraag naar en het aanbod van basiseducatie. 

2.    Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen 

en deze doelen te koppelen aan de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde 

maatschappelijk effect is opgenomen. 

3A.    Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige 

verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en 

voortijdige uitval. 

3B.    De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in 

effectiviteit. 

4A.    In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein 

van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en vaker meer indirecte, innovatieve 

methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers) te bereiken. 

4B.    Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat 

samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd. 

5A.    Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke 

Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak 

komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar basiseducatie en 

taalonderwijs. 

5B.    De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te 

ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles 

te gaan. 

6A.      In te zetten op de kansen die de werkvloer biedt en op een veel grotere rol van 

werkgevers bij het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden: 

daarbij als gemeente in de rol van werkgever ook zelf het goede voorbeeld te geven. 

6B.    In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere 

samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en de educatieve aanbieders te realiseren. 
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Met als doel: het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden van 

jongeren. 

7A.   Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels 

op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister 

te verbeteren. 

 7B.   Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente 

de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats. 

  8.    De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de 

wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 
Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 26 november 2020. 
 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

mr. M. van Hall     P.E.J. den Oudsten 
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