MOTIE vreemd aan de orde van de dag op weg naar een generatie die goed kan lezen en schrijven.
De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 1 maart 2018.
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergen op Zoom, met 16 % van de inwoners, nog altijd een hoog percentage
laaggeletterden kent;
Er de afgelopen 2 jaar intensief gewerkt is aan het verder vormgeven van de aanpak
laaggeletterdheid, onder de noemer ‘Taal voor het leven gemeente Bergen op Zoom’;
De huidige aanpak zich voor een groot deel richt op het bestrijden van laaggeletterdheid
onder volwassenen;
Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat tenminste 1 op de 10
kinderen het risico loopt om als laaggeletterde volwassene de maatschappij en de
arbeidsmarkt te betreden;
Gedurende de schooltijd er tal van mogelijkheden zijn om taalachterstand te signaleren
en aan te pakken, zoals toetsing, leerlingvolgsystemen, instructie en begeleiding;
Het bij het tegengaan van taalachterstand niet alleen gaat om kinderen in de leeftijd van
2 tot 12 jaar, maar in het bijzonder ook om interventies gericht op 12- tot 18-jarigen;
Preventie cruciaal is om de groei van het aantal laaggeletterden te stoppen en daarom
om meer focus vraagt bij het verder door ontwikkelen van de huidige aanpak;
Meer focus op preventie om goede afstemming met stakeholders vraagt en
consequenties heeft voor de besteding van beschikbare financiële middelen;
Bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen naast preventie van taalachterstand bij
kinderen een belangrijk onderwerp blijft;
Bestrijding van laaggeletterdheid ook kansen biedt om meer focus aan te brengen, naar
Noors voorbeeld met een echt structurele, samenhangende aanpak om statushouders zo
goed en snel mogelijk economisch onafhankelijk te maken;

Roept het College op om:
•
•
•
•
•

In aanloop naar de nieuwe raads- en collegeperiode de doorontwikkeling van de huidige
aanpak ‘Taal voor het leven gemeente Bergen op Zoom’ verder uit te werken;
Daarbij in kaart te brengen hoe (en met welke stakeholders) meer focus kan worden
aangebracht op preventie van taalachterstand onder kinderen in de doelgroepen 2 tot 12
en 12 tot 18 jaar;
Hierbij de verschuiving van financiële middelen en noodzakelijke structurele middelen
te betrekken;
In kaart te brengen wat nodig is om de Noorse aanpak van taalproblemen bij
statushouders te vertalen naar de praktijk in onze gemeente/regio;
De raad voorafgaand aan het vaststellen van het Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse
Wal gemeenten 2018-2021 hier nader over te informeren;

En gaat over tot de orde van de vergadering.
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