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Geachte dames en heren, 

 

Schagen is medeondertekenaar van het Taalakkoord Noord-Holland-Noord *. 

Dit Taalakkoord is bedoeld om gezamenlijk te werken aan verbetering van taalvaardigheden 

van onze inwoners. Volgens landelijke gegevens is rond de 12% van de bevolking laaggeletterd. 

Bij een inwonertal van ruim 46.000 gaat het om ca. 5.500 mensen. Deze mensen hebben moeite 

met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit zijn basisvoorwaarden om goed en 

adequaat te kunnen (en durven) participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 

Het Rijk stelt budget beschikbaar om laaggeletterdheid te bestrijden, het budget Educatie. Dit 

budget wordt beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s, in ons geval de regio Noord-

Holland-Noord. Alkmaar is daarvan de contactgemeente voor het Rijk en beheert het budget. 

Voor de uitvoering stellen de 18 gemeenten in Noord-Holland-Noord een gezamenlijk 

uitvoeringsplan op. 

Via een inkoopprocedure is in 2016 het Roc Kop van Noord-Holland (Roc Knh)) aanbieder van 

het taalaanbod geworden. Het Roc Knh levert daarvoor taallessen Nt1 en Nt2. Nt1 is gericht op 

Nederlanders die laaggeletterd zijn, Nt2 is gericht op mensen van buitenlandse afkomst en de 

Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. 

In 2018 waren er ruim 900 cursisten bij het Roc Knh. Daarvan waren 60 cursisten uit Schagen. Het 

merendeel daarvan volgde het Nt2 traject. 

Het blijkt al heel lang dat Nederlandse laaggeletterden heel moeilijk te vinden en vervolgens te 

motiveren zijn om les te gaan volgen. Mensen die die stap wel hebben gezet zijn zonder 

uitzondering zeer enthousiast. Een aantal van hen helpt in een ambassadeursrol mee om andere 

Nederlanders over de streep te trekken, maar het blijft een punt dat veel aandacht blijft vragen. 

Om de drempel te verlagen en om dichter bij de mensen te komen hebben we in Schagen in 

september 2017 het Taalhuis opgezet. Hierin werken Kopgroep Bibliotheken, het Roc Knh en de 

gemeente samen om laaggeletterden te bereiken. De gemeente heeft daarnaast met Wonen 

Plus Welzijn (Wpw) een overeenkomst gesloten om Taalmaatjes in te kunnen zetten. Mensen die 

bij het Taalhuis in beeld komen kunnen zo gebruik maken van verschillend aanbod om hun taal-, 

schrijf-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Er zijn mogelijkheden in de bibliotheek, 

cursussen bij het Roc Knh en taalmaatjes via Wpw.  

Bij het Taalhuis Schagen meldden zich 49 mensen in de periode september 2017-augustus 2018 

(het Taalhuis werkt met schooljaren voor de rapportages). 35 daarvan zijn een cursus bij het Roc 

Knh gaan volgen, de anderen hebben aanbod bij de bibliotheek gevolgd of zijn na de intake 

helaas afgehaakt. 

Het aanbod van de Taalmaatjes (via Wpw) is in april 2018 gestart. Er is gestart met het werven en 

trainen van vrijwilligers die als taalmaatje iemand kunnen begeleiden. Inmiddels zijn er 27 

taalmaatjes uit Schagen en zijn er 22 koppelingen gerealiseerd. 
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In september 2018 is ook een groep gestart bij Noorderkwartier. Een aantal mensen die daar 

werken is laaggeletterd. Er zijn daar nu 7 cursisten. 

 

Financiën 

Van het Rijk ontvangt gemeente Alkmaar ten behoeve van de arbeidsmarktregio Noord-

Holland-Noord € 1.703.082. 

Daarvan wordt € 1.277.311 ingezet voor het basisaanbod, te leveren door het Roc Knh. 

Aan het Taalhuis Schagen wordt op naam van gemeente Schagen € 8.902 besteed en aan 

Noorderkwartier € 5.863. 

Schagen betaalt uit eigen middelen (re-integratiebudget) het project Taalmaatjes bij Wpw ad. 

€ 10.500 voor naar verwachting 30 koppelingen per jaar. 

 

Toekomst 

In 2019 worden de activiteiten onverminderd voortgezet met het doel om mensen die moeite 

hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen dat beter in de vingers 

te krijgen en daardoor beter te kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 

Op deze wijze willen we als gemeente Schagen bijdragen aan het terugdringen van 

laaggeletterdheid en verbetering van de mogelijkheden en omstandigheden van inwoners die 

dat nodig hebben. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

 

 

 

* https://www.rpa-nhn.nl/application/files/9515/1126/8767/Taalakkoord_Noord-Holland_Noord.pdf  

https://www.rpa-nhn.nl/application/files/9515/1126/8767/Taalakkoord_Noord-Holland_Noord.pdf

