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Regio 9 maart 2018

’Zicht op laaggeletterdheid
moet nog beter’
door Michiel van Renselaar

Het huidige college heeft in de afgelopen vier jaar te weinig gedaan voor
Utrechters die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Dat stellen
verschillende lokale organisaties zoals Taal doet Meer en de Bibliotheek
Utrecht. Daarom pleiten ze voor een structureler beleid en meer budget in
de toekomst.

Utrechters moeten van jongs af aan taalvaardig gemaakt worden, zo vinden de organisaties. foto thijs
ROOIMANS

„Tien procent van de Utrechters heeft moeite met Nederlands. Dat zijn toch zo’n
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dertigduizend mensen”, zegt Jan Ravesteijn van de vrijwilligersorganisatie Taal doet
Meer. „De ene helft is niet Nederlandstalig opgevoed. De andere helft bleef achter op
school. Dit zijn met name ouderen.”

In Utrecht worden heel wat initiatieven op touw gezet om de taalvaardigheid te
verbeteren. Zo brengen basisschoolkinderen een bezoek aan de bieb, heeft bijna iedere
wijk een eigen taalhuis en helpen honderden vrijwilligers anderen met het bijspijkeren
van hun Nederlands.

„Het probleem is echter dat de regie ontbreekt. Vrijwillige of buitenschoolse activiteiten
krijgen bijvoorbeeld het ene jaar subsidie en het andere jaar niet”, stelt Ravesteijn.
„Daarnaast wordt er totaal niet in kaart gebracht wat wel en niet werkt. Natuurlijk
hebben we als organisatie zelf wel een idee wat aanslaat, maar precieze cijfers
ontbreken. Om de paar jaar monitoren, zoals met Armoedemonitor gebeurt, zou een
uitkomst zijn.” Taal doet Meer, Bibliotheek Utrecht, WIJ 3.0, Stichting Lezen &
Schrijven en Brede School Academie hebben een manifest opgesteld. Hierin staan tien
punten die volgens de organisaties in het nieuwe collegeprogramma moeten worden
opgenomen. Zo wordt er gepleit voor een meerjarig gemeentelijk programma,
waardoor buitenschoolse en vrijwillige initiatieven langer op geld kunnen rekenen. De
gemeente moet hiervoor meer uit eigen zak gaan betalen.

Ook een taalhuis in de Leidsche Rijn is volgens de manifest-opstellers noodzakelijk.
Net als een betere samenwerking met werkgevers, zodat vooral laaggeletterde vrouwen
economisch onafhankelijk kunnen zijn. Daarnaast wordt er gehamerd op voldoende
taal-gerelateerde activiteiten voor kinderen van nul tot acht jaar en bijles voor hun
ouders.

Ravesteijn: „Voor alle punten kun je het woord digitaal zetten, want daar gaat het vaak
mis. Mensen hebben moeite moet het invullen van online formuleren. Dat geldt ook
voor jongeren. Gamen of een appje versturen is natuurlijk heel iets anders dan online
bankzaken regelen.” De Utrechtse politieke partijen zijn vandaag uitgenodigd in
Bibliotheek Kanaleneiland om het document te ondertekenen.


