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Samenvatting in heldere taal

Dit plan is een uitbereiding van het Stadsplan Basisvaardigheden 2019-2023. Hierin 
vertellen we wat we de komende jaren extra gaan doen. Met basisvaardigheden 
 bedoelen we lezen, schrijven, rekenen en met een computer kunnen omgaan.

Eindhoven wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld 
meedoen met werk, op school of meedoen in de buurt zijn. 

Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je Nederlands kunt lezen en schrijven. Dat geldt 
voor mensen die in het Nederlands zijn opgevoed (NT1). En voor mensen die zijn opgevoed in 
een andere taal (NT2). Naast taal is het ook belangrijk dat je kunt rekenen en dat je met de 
computer en internet kunt werken. 

In dit plan staat hoe we inwoners helpen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en 
beter met de computer leren werken.
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Meer cursisten 
Eerst waren we van plan om ieder jaar 1700 inwoners te helpen. Dat worden er meer. De 
komende jaren willen we elk jaar 10 procent meer mensen een cursus aanbieden. Dat 
betekent ruim 2800 in 2023.

Meer samenwerking 
De gemeente Eindhoven, de Bibliotheek Eindhoven en het Ster College zijn begonnen om 
zoveel mogelijk inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en de computer 
te helpen. Daar komen nu nog meer organisaties bij:
• WIJeindhoven
• Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
• Fontys Hogescholen
• ASML en ASML Foundation
• Alle woningcorporaties van Eindhoven:  
Woonstichting ‘thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. 

Bondgenoten
We noemen de organisaties waar we mee samenwerken onze bondgenoten. Alle bondgeno-
ten vinden het belangrijk om achterstanden op het gebied van taal-, reken- en computer-
vaardigheden te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast kijken de bondgenoten ook naar 
hun eigen brieven en internetpagina’s om die helder en duidelijk maken. Ook leren zij hun 
personeel hoe moeilijk het is voor mensen om mee te doen als je moeite hebt met taal, 
rekenen of de computer. Als medewerkers dat begrijpen dan kunnen ze daar rekening mee 
houden. 

Er zijn vier soorten bondgenoten:
1. Kernpartners 

Zij voeren de plannen uit en geven de lessen en cursussen. 
2. Kennisinstellingen 

Scholen en onderzoeksinstituten helpen ons. Zij weten hoe we taal-, reken- en computer-
vaardigheden het beste kunnen voorkomen en aanpakken.

3. Vindplaatsen 
Organisaties als woningcorporaties kennen veel inwoners. Zij kunnen mensen de weg 
wijzen naar hulp en cursussen. 

4. Ambassadeurs 
Organisaties en bedrijven die het belangrijk vinden dat iedereen de kans krijgt om beter te 
leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij gaan helpen om dit 
onderwerp steeds opnieuw onder de aandacht te brengen bij andere organisaties en 
bijvoorbeeld bij politieke partijen.

Wat gaan we doen?
We gaan verder met de vier speerpunten die we in het eerdere plan hadden beschreven. 

1. Voorkomen
We willen voorkomen dat kinderen op latere leeftijd niet goed kunnen lezen, schrijven, 
rekenen of niet goed met een computer kunnen omgaan.
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Gezinsaanpak
We willen ouders en opvoeders die moeite hebben met taal, rekenen of de computer helpen. 
Zo voorkomen we dat hun kinderen later ook moeite hebben met deze basisvaardigheden. 
We hebben cursussen voor ouders waarvoor Nederlands hun moedertaal is (NT1) en voor 
ouders die in een andere taal zijn opgegroeid (NT2). 
Ouders van kinderen op de middelbare school helpen we bijvoorbeeld bij het gebruik van het 
leerlingvolgsysteem Magister. Daarin staan bijvoorbeeld de roosters en cijfers van hun kind. 
Deze aanpak helpt ouders bij het opvoeden en het verbetert hun eigen basisvaardigheden. 

2. Meer mensen les geven
We willen meer mensen de mogelijkheid geven om een cursus te doen. Veel van de mensen 
die opgegroeid zijn in een andere taal, gaan al naar Nederlandse les (NT2). Maar van de 
mensen waarvoor Nederlands hun moedertaal is (NT1) en die moeite hebben met lezen en 
schrijven, rekenen of de computer, gaan er nog niet zo veel. Die mensen willen we ook graag 
de kans geven om hun vaardigheden te verbeteren.  

Werkgeversaanpak
Mensen die opgegroeid zijn met Nederlands maar die toch moeite hebben met lezen en 
schrijven, vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Zij schamen zich. Samen met werkge-
vers willen het makkelijker maken voor deze mensen. We beginnen bijvoorbeeld met hulp bij 
opleidingen en examens die zij voor hun werk moeten doen. Als dat werkt dan stappen zij ook 
makkelijker naar andere cursussen. Ook gaan we taal- en reken-cursussen via internet 
aanbieden. Dat vinden mensen vaak minder lastig dan naar een cursus in een buurthuis 
gaan.

In de buurt
Het is belangrijk dat cursussen dichtbij mensen in de buurt zijn. In veel buurten zijn al 
Taalpunten. De vrijwilligers daar houden inloopspreekuren, geven mensen advies en kunnen 
helpen bij het aanmelden voor een (online) cursus. Daar gaan we mee door.

3. Goede cursussen en trainingen
We zorgen voor goede cursussen en trainingen op het gebied van taal, rekenen en de 
computer. En we zorgen ervoor dat de cursussen goed passen bij de deelnemers.

Beter kunnen lezen, schrijven, rekenen en met de computer kunnen omgaan, helpt mensen 
om mee te kunnen doen in de samenleving. Het Ster College gaat cursussen geven waar al 
deze drie dingen samen in zitten. 

Bedrijven, scholen en organisaties gaan ook helpen. De medewerkers van ASML mogen 
bijvoorbeeld bij cursussen gaan helpen. De woningcorporaties gaan inloopspreekuren 
houden om te helpen bij het inloggen en bij het gebruik van DigiD. En scholen gaan ouders 
helpen met het leerlingvolgsysteem Magister.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn heel belangrijk bij de cursussen. Naast getrainde vrijwilligers in scholen en 
buurthuizen zijn er ook veel mensen die bijvoorbeeld thuis hun buren helpen. Deze mensen 
willen we ook training en begeleiding aanbieden. 

Subsidie
We geven voor meerdere jaren subsidie aan organisaties met een goed plan dat bij onze 
speerpunten past en die zich aansluiten bij buurthuizen en SPILcentra. Zo kunnen zij hun 
organisatie er voor langere tijd op inrichten en hun vrijwilligers goed opleiden.



Nieuwe website
We maken een nieuwe website waar alles op het gebied van taal (NT1 en NT2), rekenen en 
computerlessen bij elkaar staat. Deze site is voor inwoners, vrijwilligers en organisaties. We 
zorgen ervoor dat iedereen de site kan vinden en kan gebruiken.

4. Bewustwording 
We gaan ervoor zorgen dat organisaties en bedrijven weten dat ongeveer 10% van de 
inwoners moeite heeft met taal, rekenen of werken met de computer. Dan kunnen zij daar 
rekening mee houden in hun brieven, folders en systemen. Ook kunnen zij inwoners de weg 
wijzen naar hulp en cursussen. Ervaringsdeskundigen gaan daarbij helpen.

Extra middelen
We zetten extra geld in om mensen, bedrijven en organisaties bewust te maken van het 
belang van basisvaardigheden. We investeren in de gezinsaanpak en in samenwerking 
tussen alle bondgenoten, scholen en SPILcentra. Daarnaast steken we extra energie in het 
gebruik van duidelijke taal. Dat vragen we onze partners te doen, maar we kijken zelf ook 
naar de brieven en internetpagina’s van de gemeente. Ervaringsdeskundigen helpen ons 
hierbij. 

Meten is weten
We houden bij hoeveel mensen gebruik maken van de cursussen en trainingen. We vragen 
hen wat beter lezen, schrijven, rekenen en kunnen omgaan met de computer voor hen heeft 
betekend. Die verhalen gebruiken we om andere mensen te stimuleren om ook hun basis-
vaardigheden te verbeteren.  

Eindhoven


