
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Onderwijs 

  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

  Onderwijshuisvesting 

  
 

 

 

Onderwerp :  Regionale Coördinatie Digi-Taalhuis  

 

Betreft   :  FCL 64300300 / ECL 43806 

 

Incidenteel / Structureel 

 
 

 

Investeringsbedrag     N.v.t. 

Afschrijvingstermijn     N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,6%) -  -  -  -  

Overige exploitatielasten 20 20 20 20 

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 20 20 20 20 

 
  



 

 

 

Algemene toelichting 

 

Het Digi-Taalhuis Maashorst heeft in twee jaar een 

mooi aanbod opgebouwd van cursussen waar 

inwoners (NT1 en NT2) hun basisvaardigheden 

(taal, rekenen, digitale vaardigheden) kunnen 

versterken. Er moet echter meer gebeuren om alle 

laaggeletterden (met name die zijn geboren in 

Nederland) goed te bereiken, want veel van hen 

komen niet uit zichzelf naar deze cursussen. 

Schaamte speelt bij hen vaak een rol. 

 

Maashorst wil samen met de gemeente Oss en de 

gemeente Meijerijstad een coördinator aanstellen 

die taalprojecten opzet en versterkt in samen-

werking met de bibliotheek, Ons Welzijn, IBN en 

andere partners, en die de doelgroep weet te 

bereiken.  

 

Een belangrijke taak van deze coördinator is onder 

andere het vergroten van de bekendheid met de 

problematiek van laaggeletterdheid en het aanbod 

van cursussen bij signaleringspartners als werk-

gevers, zorginstellingen, woningbouwcoöperaties 

en welzijnsinstellingen, en het opzetten van 

projecten of maken van afspraken met deze 

partners. Binnen de huidige inzet voor het Digi-

Taalhuis is hier geen tijd voor. De betrokken 

partners als bibliotheek, Ons Welzijn, gemeente 

doen ieder wat in de uitvoering, maar dat is niet 

voldoende voor een goede basis en continuïteit 

van het Digi-Taalhuis.  

 

Door voor de 3 gemeenten (die te maken hebben 

met dezelfde partners, zoals bibliotheek en Ons 

Welzijn) één coördinator aan te stellen, kunnen de 

kosten hiervoor per gemeente beperkt blijven. De 

inzet van de coördinator is 28-32 uur per week en 

hij/zij komt in dienst van de bibliotheek. Naar rato 

van het inwonertal in de drie gemeenten komt de 

bijdrage vanuit Maashorst uit op circa € 20K per 

jaar. Deze kosten kunnen niet met de WEB-

middelen worden gedekt. WEB-middelen mogen 

enkel worden ingezet voor cursus kosten, en niet 

voor de coördinatie.  

   

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

 

Met een breed aanbod van cursussen basisvaardig- 

heden, goede signalering van laaggeletterdheid en 

goed bereik van laaggeletterden draagt het Digi-

Taalhuis bij aan bestrijding van laaggeletterdheid 

en preventie van grotere problemen.  

 



 

 

 

Laaggeletterdheid hangt vaak samen met armoede, 

schuldenproblematiek, werkloosheid. Door het 

versterken van basisvaardigheden gaan inwoners 

meer en vaker participeren in sociale en maat-

schappelijke netwerken, en vinden sneller werk.  

 

 

 

 


