Amendement: Naast werkvloer ook het onderwijs als vindplaats
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het
Rekenkameronderzoek: ‘Leren om mee te kunnen doen. Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en
digitale vaardigheden’
Constaterende dat:
-

Naar schatting zo’n 7 procent (60.000) van de jongeren (16 tot 24 jaar) in Nederland laaggeletterd is,
Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken
taal en rekenen en een groeiende groep jongeren zelfs laaggeletterd van school komt,
Onze samenleving alleen maar ingewikkelder wordt en de risico's voor kinderen en jongeren die
onvoldoende taalvaardig groot zijn,
Laaggeletterde jongeren ogenschijnlijk mee doen in de maatschappij, maar hun problemen meestal
ontstaan wanneer ze aan het werk willen,
Zelf hulp vragen bij taalproblemen door jongeren niet gemakkelijk is.

Overwegende dat:
-

Deze groeiende groep laaggeletterde jongeren een zorgelijke ontwikkeling is,
De gemeente een grotere rol kan spelen bij het actief op zoek gaan naar ‘vindplaatsen’ zoals het
onderwijs om zo sneller en beter deze groep in het oog te hebben,
Er genoeg passend educatieaanbod beschikbaar is in Utrecht, denk aan non-formeel of informeel
taalaanbod,
Er mooie kansen liggen in het onderwijs en werkvloer om deze jongeren te koppelen aan het
passende aanbod.

Besluit:
Beslispunt 6 van het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek: ‘Leren om mee te kunnen doen. Basiseducatie
voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden’ d.d. 26 november 2020, als volgt te wijzigen en
toe te voegen:
-

Beslispunt 6 om te nummeren naar 6A
En toe te voegen beslispunt 6B

6B In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere samenwerking tussen
onderwijs, de gemeente en de educatie aanbieders te realiseren. Met als doel: het vergroten van taal- en
rekenvaardigheid en digitale vaardigheden van jongeren.
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