
© Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 14 februari 2017

Brede hulp 
laaggeletterde
Slecht kunnen lezen en schrijven zet 
mensen op achterstand. Er is gemeenten en 
organisaties veel aan gelegen daar iets aan te 
doen. In de Westelijke Mijnstreek is daarvoor 
een taalakkoord ondertekend.
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G emeenten en maat-
schappelijke partners in
de Westelijke Mijnstreek
hebben gisteren in Sit-

tard een akkoord ondertekend om
laaggeletterdheid tegen te gaan. Al-
leen al in Sittard-Geleen zijn naar
schatting 10.000 inwoners laagge-
letterd. Een laaggeletterde is geen
analfabeet, maar heeft (grote)
moeite met lezen en schrijven. Het
niveau is te vergelijken met dat van
een basisschoolleerling. „Dat kan
leiden tot een sociaal isolement. 
Deelnemen aan de maatschappij is 
van groot belang. We moeten zelf-
redzaamheid bevorderen, zorgen 
dat mensen zelf regie krijgen over 
hun leven”, verklaarde wethouder
Astrid Verblakt (CDA) eerder in
deze krant.  In Sittard- Geleen is tus-
sen de 8 en 11 procent van de inwo-
ners laaggeletterd. Limburgbreed
ligt het percentage op 14 procent. 
Dat is fors hoger dan het landelijke 
gemiddelde van 11,9 procent.

TaalakkoordTaalakkoord
De gemeenten Sittard-Geleen,
Beek, Schinnen en Stein, adviesbu-
reau Cubiss, opleidingscentrum
ROC Leeuwenborgh, Partners in
Welzijn, Stichting De Domijnen, 
Stichting Lezen en Schrijven en 
Vixia hebben een taalakkoord gete-
kend. Alle partijen leggen daardoor
vast ‘een actieve bijdrage te leveren

aan het terugdringen van laaggelet-
terdheid. Dat gebeurt onder meer 
door het verzorgen van lessen door
opleidingscentra Leeuwenborgh en
Arcus. Voor de taallessen is door 
het Rijk ongeveer 2 miljoen euro be-
schikbaar gesteld. Het bestaan van
een taalakkoord is noodzakelijk om 
subsidie binnen te slepen. Behalve 
het Rijk stelt ook de provincie geld 
beschikbaar.

EffectenEffecten
Uitkomsten van een onderzoek 
naar taalonderwijs voor laaggelet-
terden werden eind november 2016
bij de opening van het Arcus Exper-
tise Centrum Taal in Heerlen gepre-
senteerd. Een jaar lang is onder-
zoek gedaan naar de effecten van 
het zogenoemde taaltraject bij het 
Arcus College. Hieruit bleek dat 
deelnemers er dusdanige taalvaar-
digheden door ontwikkelen, dat ze 
meer meedoen aan het maatschap-
pelijk leven. Ook hebben ze grotere 
kans op het vinden van bijvoorbeeld
betaald werk.

Opleidingscentra ROC 
Leeuwenborgh en Arcus 
gaan taallessen 
verzorgen. Het Rijk 
stelt daarvoor 2 miljoen 
euro beschikbaar.


