RIS.9968
Betreft toezegging beantwoording vraag mevr. Velzing Commissie Samenleving 01-12-2020.
Naar aanleiding van een krantenartikel, waarin sprake is van de besteding van € 850.000,- voor
de vervolgaanpak Laaggeletterdheid Arbeidsmarktregio Drenthe, is de vraag gesteld:
Waaraan wordt het geld besteed?
Antwoord:
Voortbouwen op wat al is bereikt per gemeente en in de samenwerking AMRD,
De basis is op orde. Ministeries en VNG vragen in de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024
om doorontwikkeling.
Dit heeft geleid tot de volgende ambities voor de AMRD:
Ambities 2024 vastgelegd in de vervolgaanpak Laaggeletterdheid AMRD 2020-2024:
1. Er is in alle gemeenten een doelmatige(r) aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd als
geïntegreerd onderdeel van het sociaal domein.
Dit is in overeenstemming met de landelijke afspraken.
2. Het aantal deelnemers is toegenomen van 6% (1.500) naar 8% (2.000) van het aantal (25.000)
laaggeletterden in de AMRD.
De stijging van het aantal deelnemers van de afgelopen jaren aan de
basisvaardighedentrajecten zowel formeel als informeel is doorgetrokken naar de toekomst.
Hier ligt wel een forse uitdaging qua beschikbare plekken in relatie tot de beschikbare
middelen.
3. Het aandeel laaggeletterde deelnemers met Nederlands als eerste (moeder)taal (NT1) is
significant gestegen van ongeveer 10 % tot minimaal 30%.
Dit is een concrete uitwerking van de landelijke doelstelling.
Omdat NT1 tot nu toe moeilijk bereikbaar is, lijkt ook een uitdaging die niet makkelijk te
realiseren zal zijn.
4. Van de deelnemers aan een formeel traject (met erkend diploma) slaagt 75% binnen de
afgesproken termijn.
Dit is in overeenstemming met de huidige afspraken met de ROC’ s Alfa College en Drenthe
college.
5. Van de deelnemers aan een informeel traject haalt 75% de bij de intake afgesproken doelen
binnen de afgesproken termijn.
Voor het informele traject geldt deze doelstelling nu nog niet, de meetmethode wordt op dit
punt nog ontwikkeld.
Bij deze trajecten wordt (veelal) niet gewerkt naar het halen een erkend diploma
6. Voor monitoring en kwaliteit zijn (landelijk) werkbare systemen opgezet en ingevoerd.
Eén van de redenen waarom de VNG de gemaakte afspraken in een akkoord met het Rijk heeft
opgezegd.
Het monitoring- en kwaliteitssysteem dreigden bureaucratisch en onwerkbaar te worden.
Wij streven aan een makkelijk hanteerbaar systeem zonder extra werkdruk.

