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OORWOORD
Met gepaste trots presenteren wij de resultaten van vier jaar ontwikkeling van het  
programma Taalnetwerk in Zuid-Hollandse openbare bibliotheken. Het is geen verrassing  
dat alle bibliotheken zich inzetten voor ontwikkeling van de basisvaardigheden in hun  
werkgebieden. Veel bibliotheken opereren immers in omgevingen waar de uitdagingen op  
dat vlak uitzonderlijk zijn. Het is wel bijzonder dat in een relatief korte periode de effecten  
al zichtbaar zijn van het opereren in een netwerk. Het blijkt dat alleen al het onderling  
informeren over ontwikkelingen en ervaringen over de verschillende programma-invullingen 
en de betrokken partners al leidt tot aantoonbaar betere resultaten. 

Lees in dit verslag hoe dat komt en waarom het belangrijk is om het netwerk in stand te 
houden en mogelijk zelfs uit te breiden. Want er zijn nog veel meer onderwerpen waarin 
bibliotheken een cruciale rol spelen in het zelfredzamer maken van burgers die anders grote 
risico’s lopen niet of onvoldoende kans te hebben aangesloten te raken en te blijven bij onze 
snel ontwikkelende samenleving. Met alle gevolgen van dien.

 Dit verslag is ook een grote pluim op de hoed van alle netwerkpartners die hebben  
volgehouden en hopelijk gemotiveerd blijven om in het Zuid-Hollandse Taalnetwerk actief  
te blijven. Met bijzondere dank aan Probiblio die door de voortdurende aandacht voor  
het programma en de netwerkpartners zeer heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het  
netwerk en de uiteindelijke resultaten.

Theo Kemperman, programma-eigenaar namens BOZH 
directeur Bibliotheek Rotterdam
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De Zuid-Hollandse bibliotheken leveren een bijdrage 
aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers. 
Taalvaardigheden zijn essentieel voor persoonlijke 
ontwikkeling en om volwaardig mee te kunnen doen 
in de samenleving. Daarom willen de Zuid-Hollandse 
bibliotheken stevig inzetten op taalontwikkeling bij 
volwassenen die op dit gebied een achterstand hebben 
opgelopen. De afgelopen vier jaar hebben bibliotheken 
dat onder andere gedaan door inzet van het BOZH-
programma Taalnetwerk Zuid-Holland.

In vier jaar tijd is er landelijk, provinciaal en lokaal 
veel gebeurd rond de ontwikkeling van de basis-
vaardigheden in de bibliotheek. Begonnen in een 
periode waarin Stichting Lezen & Schrijven het 
programma Taal voor het Leven met het concept 
Taalhuis introduceerde en uitgegroeid via de 
doorontwikkeling naar een stevig lokaal taalnetwerk. 

Met elkaar hebben we het domein basisvaardigheden 
‘volwassen’ zien worden. Bibliotheken hebben inmiddels 
een sleutelrol in de lokale en regionale infrastructuur bij 
de aanpak van laaggeletterdheid. Zij hebben ervaring 
in het werken met een brede doelgroep en kunnen de 
verbinding maken op de verschillende beleidsniveaus. 

Dit is in de eerste plaats aan de bibliotheken zelf te 
danken, aan de landelijke ontwikkelingen maar zeker 
ook mede te danken aan het programma Taalnetwerk 
Zuid-Holland.

Aan het eind van de looptijd van het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland waarderen de Zuid-Hollandse 
directeuren en specialisten basisvaardigheid het 
programma met een dikke 7. Het heeft een sterk 
netwerk opgeleverd waarin de bibliotheken ook in de 
komende jaren graag van elkaar wil blijven leren, met 
elkaar wil delen en optrekken voor een nog betere 
aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

In deze publicatie blikken we terug op vier jaar aanpak 
laaggeletterdheid. De aanpak en samenwerking wordt 
besproken en de landelijke context van het programma. 
Verder laten we aan de hand van de landelijke 
Bibliotheekmonitor de Zuid-Hollandse gegevens 
zien van een onderzoek naar basisvaardigheden van 
volwassenen. In de bijlagen vind je de uitkomsten van 
de enquête over het programma, een overzicht van 
publicaties en bijeenkomsten die gedurende vier jaar 
zijn georganiseerd.

15% van de inwoners van de provincie Zuid- 
Holland heeft moeite met lezen en schrijven;  
naar schatting 700.000 laaggeletterden van 16 
jaar en ouder. Het hoogste percentage in  
Nederland. Binnen Zuid-Holland heeft arbeids-
marktregio Zuid-Holland Centraal het kleinste 
aandeel laaggeletterden (8%) en Haaglanden het 
grootste aandeel (18%).

Arbeidsmarktregio • Alle laaggeletterden

INLEIDING: VIER JAAR  

ONTWIKKELING BASISVAARDIGHEDEN 

IN DE BIBLIOTHEEK
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Bij aanvang van het programma zet de BOZH de ambitie 
neer dat in twee jaar (2017 en 2018) alle bibliotheken in 
Zuid-Holland een structurele positie hebben in een 
duurzaam lokaal/regionaal netwerk van instanties 
waarin de bibliotheken zich richten op ondersteuning 
van de taal en digitale ontwikkeling bij volwassenen.  
Om deze ambitie handen en voeten te geven, starten de 
Zuid-Hollandse bibliotheken het programma: 
‘Taalnetwerk Zuid-Holland’. Door dit gezamenlijke 
programma worden de krachten gebundeld en kan de 
innovatie in de provincie efficiënter en effectiever 
plaatsvinden. Het programma is in 2018 en 2019 telkens 
met een jaar verlengd.
  
In de startbijeenkomst van maart 2017 bepalen de 
bibliotheken dat zij met elkaar vooral behapbare 
problemen aan willen pakken: praktisch en probleem-
oplossend. Men besluit samen te werken in thema-
werkgroepen met als doel versteviging van het netwerk.

De bibliotheken vragen Probiblio als aanjager met oog 
voor de kansen om gezamenlijk iets groters op te 
pakken. Het programma wordt belegd bij het team 
basisvaardigheden met waar nodig wordt kennis 
toegevoegd door de teams marktkennis en marketing. 
De resultaten worden steeds met elkaar gedeeld via 
documenten, uitwisseling van best-practices, 
kenniscirkels, regio-overleggen, nieuwsbrieven, of 
gewoon bij elkaar op bezoek gaan.

Theo Kemperman, directeur van bibliotheek Rotterdam 
is namens de BOZH-eigenaar van het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland en Ellie van der Meer, 
adviseur basisvaardigheden bij Probiblio, is namens 
Probiblio programma-eigenaar.

CONTEXT PROGRAMMA
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De bibliotheken gaan samenwerken in diverse 
werkgroepen die in de loop ter tijd ontstaan rond de 
onderwerpen: effectmeting, bedrijven, taalvrijwilligers, 
NT1, verbinding preventie en curatie. 
De werkgroepen komen zo’n 3 tot 4 keer per jaar bijeen. 
In de tussentijd zijn de deelnemers van de werkgroep 
actief in de uitwisseling van best-practices, vragen, 
knelpunten en informatie. Daarnaast wordt er in 
co-creatie gewerkt aan resultaten die onderling 
deelbaar zijn.   

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Door het 
delen van kennis en ervaringen bereikt de werkgroep 
meer. De bijeenkomsten van de werkgroepen worden 
meestal als zinvol en inspirerend ervaren. Het sparren 
met collega-specialisten en de uitwisseling ervaren de 
deelnemers als erg waardevol.  

Ondanks de grote omvang en de verschillende regio’s en 
bibliotheken ontwikkelt de samenwerking tussen de 
bibliotheken in het Zuid-Hollandse netwerk zich de 
laatste jaren duidelijk. Net als in de regio’s Haaglanden 
en Leiden e.o. overleggen de specialisten in het 
Rijnmondse al vele jaren. Bibliotheken zoeken elkaar op 
om nieuwe en/of complexe ontwikkelingen te bespreken 
en samen op te pakken in een werkgroep. 

Een mooi voorbeeld van samenwerking en inspiratie 
voor anderen is samenwerking in de regio Rijnmond. 
Probiblio heeft in deze samenwerking geïnvesteerd en 
ziet een aantoonbaar positieve uitwerking op de 
samenwerking in de hele provincie Zuid-Holland en 
soms zelfs op grotere schaal (Noord- én Zuid-Holland en 
landelijk).

SAMENWERKEN IN 

HET PROGRAMMA

Uitgangspunten van de werkgroepen zijn:
•  ze bestaan uit specialisten van bibliotheken die 

op betreffende thema’s meer willen bereiken;
•  alle specialisten bereid zijn om kennis en 

ervaring te delen met collega’s en nieuwe 
collega’s te informeren;

•  bibliotheken experts zijn en elkaar inspireren 
met good practices;

•  Probiblio in de werkgroepen verschillende rollen 
kan hebben: aanjager, verbinder, leverancier.

Taalmaatjes digiTaalhuis Katwijk
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De werkgroep Effectmeting en het team Marktkennis 
van Probiblio willen als eerste onderzoek doen naar het 
Taalcafé met als doel het zichtbaar maken van de 
maatschappelijke waarde van het Taalcafé. De 
onderzoekers van de KB blijken ook geïnteresseerd en er 
wordt besloten om gezamenlijk onderzoek te laten 
uitvoeren. Het wordt een kwalitatief onderzoek naar 
ervaringen en opbrengsten: ‘Taalcafés en cursussen 
digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar 
ervaringen en opbrengsten’. Het rapport kan, onder 
andere, ingezet worden in het gesprek met gemeenten 
en stakeholders over verantwoording en meerwaarde. 
Tijdens de landelijke dag Basisvaardigheden heeft de 
Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland samen met 
onderzoeksbureau Panteia een sessie verzorgd over dit 
onderzoek. 

Vervolgens richt de werkgroep haar aandacht op de 
Taalcafé’s. Zes Taalcafés van vijf Zuid-Hollandse 
bibliotheken zijn onderzocht op hun maatschappelijke 
waarde (2018). 

De werkgroep Effectmeting inventariseert alle 
bestaande effectmetingen en onderzoeken. In de 
publicatie ‘Effectmetingen educatief aanbod voor 
volwassenen de informele, non-formele en formele 
volwasseneneducatie’ wordt dit op een rij gezet (2018).

Er wordt een kenniscirkel georganiseerd over de 
Piëzo-Methodiek; een methodiek waarmee mensen hun 
vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen. 
Bibliotheek Oostland is nauw betrokken bij de 
organisatie.

De werkgroepsleden gaan op excursie naar het Huis 
voor Taal in Lelystad om zich te informeren over de 
methodiek van het stimuleren en volgen van cursisten. 

In het project ‘Nabellen na doorverwijzen’ worden 
bezoekers van het taalspreekuur van vier bibliotheken 
gebeld met de vraag of ze juist doorverwezen zijn en of 
er nog hulp en ondersteuning nodig is. Het onderzoek 
verzandt wegens gebrek aan gegevens.

In het project Taalmaatjes/taalcoaches worden bij vier 
Zuid-Hollandse bibliotheken een vragenlijst uitgezet 
onder taalmaatjes. In 2019 verschijnt ‘De effecten van 
vrijwilligerswerk bij taalcoaches’. De uitkomsten kunnen 
goed gebruikt worden in de werving van nieuwe 
taalcoaches en het optimaliseren van het 
vrijwilligersbeleid. Daarnaast laat het aan de gemeente 
en andere samenwerkingspartners zien wat de 
meerwaarde is van de bibliotheek voor taalcoaches en 
taalleerders te laten zien.

De werkgroep effectmeten wordt niet meer voortgezet; 
de vraagstukken worden inmiddels door Probiblio 
Marktkennis en landelijk door de KB inmiddels in kaart 
gebracht. 

HOOFDTHEMA’S VAN 

HET PROGRAMMA

4.1 METEN 

Taalcafé bibliotheek Rotterdam Ommoord
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SCAN LAAGGELETTERDHEID 

De bibliotheken hebben behoefte om inzicht te krijgen 
in problematiek op wijkniveau met betrekking tot 
kwetsbare groepen rond de thema’s werkloosheid, 
eenzaamheid en financiële problemen. De Scan 
Laaggeletterdheid levert voor het werkgebied van 
bibliotheken gegevens en indicatoren op over 
laaggeletterdheid in relatie tot de kwetsbare groepen. 

Zo kan de bibliotheek samen met de gemeente en 
partners een betere, wijkgerichte aanpak kiezen en 
maakt ze dienstverlening naar kwetsbare groepen 
mogelijk. In samenwerking met Probiblio presenteert  
de bibliotheek de resultaten van de scan aan lokale 
stakeholders in Gouda, Maassluis, de Groene Venen 
(Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven), Aan den  
IJssel (Capelle en Krimpen). De Scan Laaggeletterdheid  
is aan alle Zuid-Hollandse bibliotheken opgeleverd.

HOOFDTHEMA’S VAN 

HET PROGRAMMA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle-West 

en 's-Gravenland

Oud Krimpen

Kortland-Noord

Kortland-Zuid

Boveneind

Langeland

Lansingh-Zuid

Rivium 

en Fascinatio

Middelwatering-West

Middelwatering-Oost

Oostgaarde-Zuid

Oostgaarde-Noord

Schenkel

Schollevaar-Zuid

Schollevaar-Noord 

en Hoofdweg

Wijken Capelle ad IJssel/ 

Krimpen ad IJssel: 

Risico op laaggeletterdheid

GEEN SCORE

ZEER LAAG

LAGER DAN GEMIDDELD

GEMIDDELD

HOGER DAN GEMIDDELD

ZEER HOOG

Programma Taalnetwerk ZH
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Bibliotheek en Bedrijf leesvaardig

De Werkgroep Bedrijven inventariseert als eerste de 
bestaande vormen van samenwerking en best-practices. 
De brochure ‘Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden’ 
beschrijft zeven praktijkvoorbeelden van samenwerking 
tussen deze Zuid-Hollandse bibliotheken en bedrijven. 
De marktverkenning die eerder voor de regio Rotterdam 
uitgevoerd zou worden, is vanwege de belangstelling 
opgeschaald naar het provinciaal niveau. Deze wordt in 
2018 gepubliceerd: ‘Bibliotheek, Bedrijf en 
Basisvaardigheden: marktverkenning & plan van 
aanpak’. Hierdoor is bekend waar in Zuid-Holland de 
bedrijven zitten en welke bedrijfssectoren in relatie tot 
taal op de werkvloer het best benaderd kunnen worden. 

De hand-out ‘de Bibliotheek dé partner voor (digi)
taalvaardige medewerkers’ kan gebruikt worden om de 
bibliotheek als samenwerkingspartner te introduceren 
bij het bedrijfsleven en brancheorganisaties. Het 
positioneert de bibliotheek als partner voor 
taaltrajecten en biedt werkgevers in één oogopslag de 
winst van betere (digi)taalvaardige werknemers. 

Maart 2018 is er met de negen Rijnmondse bibliotheken 
en het UWV Rijnmond een afspraak gemaakt over het 

doorverwijzen van laaggeletterde en niet digitaal-
vaardige klanten naar het Taalhuis van de verschillende 
bibliotheken in de regio. Taal voor het Leven schoolt bij 
deze samenwerking de UWV-medewerkers. Het duurt 
een half jaar om dit proces van doorverwijzing naar 
tevredenheid van alle partijen af te spreken.

RANDSTAD
Als vervolg denkt een vernieuwde werkgroep na over 
samenwerking met Randstad. Door samen te werken 
kunnen Randstad en de bibliotheek nog meer mensen 
helpen hun vaardigheden te verbeteren. Begin 2020 
starten een aantal lokale bibliotheken met een pilot. 
Thema’s hierbij zijn: training van intercedenten 
‘Herkennen van laaggeletterdheid’, het inzetten van het 
Randstad netwerk bij het aanbieden van het taalhuis en 
het proactief benaderen van werkenden en 
sollicitanten. Randstad en Probiblio hebben 
samengewerkt aan een animatievideo ‘Randstad en de 
bibliotheek helpen met (digi)taalvaardigheid’ speciaal 
voor flexmedewerkers die Randstad wil doorverwijzen 
naar de bibliotheek. Randstad gebruikt de video bij het 
versturen van gerichte mailingen en op de website 
plaatsen. 

4.2  BEDRIJVEN

DE BIBLIOTHEEK, 

DÉ PARTNER VOOR 

(DIGI)TAALVAARDIGE 

WERKNEMERS

Sectoren met veel laag (digi)taal-

vaardige werknemers:

Bijna 10% van alle werknemers 

heeft moeite met lezen, schrijven,  

rekenen en/of computerwerk. 

12,7%

9,5%

11,4

13,9%

9,7%

8,6%

Bouw

Handel & Horeca

Land- en tuinbouw

Industrie & Energie

Zorg & Welzijn

Transport

•  Miscommunicatie

•  Informatie missen

•  Moeite met computerwerk

•  Productieverlies

•  Onzeker

•  Smoesjes 

•  Betere communicatie

•  Minder fouten, storingen

•  Hogere productiviteit

•  Betere inzetbaarheid en doorgroei

•  Veiligere werkomgeving

HERKENT U DIT 

BIJ WERKNEMERS?

WINST (DIGI)TAAL-

VAARDIGE  

WERKNEMERS

Programma Taalnetwerk ZH
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Een aantal bibliotheken onderzoekt met elkaar of er een 
regionaal opleidingsplan voor vrijwilligers kan worden 
opgesteld. Probiblio maakt een document 
‘Taalvrijwilligers, het digiTaalhuis en de bibliotheek’ over 
de functies die de taalvrijwilligers bekleden, de wijze 
van organisatie en aansturing.  Daarbij wordt gekeken 
hoe verschillende bibliotheken dit aanpakken.  

Aan De Boekenberg is gevraagd om (een) 
bijeenkomst(en) voor vrijwilligers te organiseren in het 
kader van de deskundigheidsbevordering. Op basis van 
de ervaring, en met suggesties van de taalvrijwilligers, 
heeft de Boekenberg ideeën voor deskundigheids-
bevordering uitgewerkt. Het document 
‘Deskundigheidsbevordering Taalvrijwilligers’ komt in 
2018 beschikbaar voor het netwerk.

Ter voorbereiding van de kenniscirkel over het Taalcafé 
wordt de factsheet ‘Taalcoaching’ geschreven. Welke 
taalvrijwilliger past welk type taalcoaching? 
Taalcoaching zorgt ervoor dat taalleerders de taal 
oefenen, kilometers maken, zelfvertrouwen krijgen, hun 
netwerk vergroten en sneller kunnen meedoen. De 
bibliotheek is een favoriete plek voor taalcoaching: 
laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen en de koffie 
is goedkoop of zelfs gratis.

Probiblio ontwikkelt samen met twee bibliotheken en 
Taal voor het Leven een driedaagse leergang 
Management van taalvrijwilligers. Taalvrijwilligers 
vormen een aparte groep binnen de bibliotheek, onder 
meer vanwege hun aantal, complexiteit van functies,  
de subsidierelatie en partnerrelatie. De Taalhuis- 
coördinator heeft vaak te weinig zicht op deze 
complexiteit. De leergang vindt in het eerste halfjaar 
van 2019 plaats. De deelnemers ervaren de driedaagse 
leergang als inspirerend en belangrijk voor hun 
functioneren.

Het verzoek om de taalvrijwilligers meer en beter 
inzicht te geven in de bruikbare materialen voor 
taalvragers vindt zijn weg in een nieuwe landelijke 
toepassing. De KB presenteert in 2021 een landelijke 
leermiddelenwijzer (werktitel) waarin alle landelijke 
materialen op thema, niveau en bruikbaarheid 

ontsloten worden. Hiermee kunnen taalvrijwilligers op 
een makkelijke manier de juiste materialen vinden die 
passen bij de vraag van de taalleerders.

4.3 VRIJWILLIGERS

Programma Taalnetwerk ZH
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INTERNE VERBINDING
Een aantal bibliotheken wil werken aan de verbinding 
van preventie en de aanpak van laaggeletterdheid 
(18- en 18+). De centrale vraag daarbij is hoe de 
bibliotheek haar programma’s zodanig kan inzetten dat 
er meer laagtaalvaardige ouders bereikt worden. Er 
worden good practices opgehaald bij DOK en BplusC in 
Leiden. In overleg met het team Educatie van Probiblio 
wordt een enquête uitgezet waarvan de resultaten 
inzicht geven in hoeverre bibliotheken op dit moment 
laagtaalvaardige ouders/gezinnen bereiken en waar de 
behoefte van de bibliotheken hierbij ligt. Dit onderwerp 
wordt verder goed aangepakt in 2019 als onderdeel van 
het project Gezinsaanpak.

INBURGERING
Voor asielzoekers, statushouders en inburgeraars geldt: 
taal is het middel tot inburgering en participatie. De 
bibliotheek is juist voor mensen die Nederlands moeten 
leren een hele toegankelijke plek. Met een aantal 
bibliotheken bekijken we de nieuwe inburgeringswet, 
de maatschappelijke begeleiding en de 
participatieverklaring op de mogelijke rol voor de 
bibliotheek. Met de Inburgeringsquiz worden 
bibliotheken gestimuleerd om op een andere manier 

met hun partners in gesprek te gaan. Er worden in 
samenwerking met bibliotheken twee documenten 
opgeleverd die stimuleren tot actie richting netwerk en 
gemeente: ‘Stappenplan inburgering: bereid je voor op 
de nieuwe wet’ en ‘Routekaart inburgeraars, bibliotheek 
en gemeente’. De laatste biedt de mogelijkheid om de 
bibliotheek breed te positioneren en samen met 
partners acties in te vullen. 
De ingangsdatum voor de nieuwe inburgeringswet 
wordt, vanwege de complexiteit van de stelselwijziging, 
opnieuw uitgesteld tot januari 2022. 

ONDERZOEKSRAPPORTEN PROVINCIE
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft het Probiblio-team 
Marktkennis samen met het team Basisvaardigheden 
twee rapporten opgeleverd die antwoord geven op 
vraagstukken basisvaardigheden in Zuid-Holland, in 
relatie tot het bibliotheek(net)werk. Dit zijn 
‘Themarapport Laaggeletterdheid’ en ‘Themarapport 
Digitale Geletterdheid’.

NT1
De Kenniscirkel NT1 geeft bibliotheken inzicht in de 
persona’s van de methodiek Klasse! en in die van Lost 
Lemon. De deelnemers bespreken met elkaar het 
opzetten van camouflage-aanbod en het bereiken van 
de beoogde doelgroep. Het meest interessante (en 
misschien ook wel meest moeilijke) thema hierbij was 
de werving. 

Een aantal bibliotheken trekt vervolgens met elkaar op 
in de werkgroep NT1. De bibliotheken maken gebruik 
van een communicatiecampagne en toolkit, die ism de 
bibliotheek Groene Venen is ontwikkeld, om de 
NT1-doelgroep kennis te laten maken met de 
bibliotheek. De werkgroep wisselt good practices uit en 
onderzoekt de effecten van de ‘coachende aanpak’ ism 
de ITTA. De deelnemers oriënteren zich op de 

OVERIGE THEMA’S 

PROGRAMMA 

Ontmoeten en Nederlands 

oefenen in vestigingen van 

bibliotheek Den Haag’ 
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verdiepende training van Klasse! in Actie waarin het 
hele proces van vinden, benaderen en werven van de 
doelgroep laaggeletterden aan bod komt. Van idee tot 
uitvoer en van inhoud tot randvoorwaarden.

LANDELIJK BELEID LOKAAL VERTAALD
Met enige regelmaat worden Zuid-Hollandse 
bibliotheken geïnformeerd over wetgeving, landelijke 
plannen, landelijke partners en ontwikkelingen rond de 
basisvaardigheden.

•  Een aantal bibliotheken wordt ondersteund bij 
subsidieaanvragen in het kader van de WEB of bij 
subsidieregelingen van het programma Tel mee met 
Taal. De uitwerking hiervan wordt gedeeld met het 
Zuid-Hollandse netwerk.

•  Bibliotheken worden jaarlijks geïnformeerd over de 
veranderingen in de WEB en de nieuw vastgestelde 
WEB-bedragen.

•  Probiblio ondersteunt een aantal bibliotheken in het 
gesprek met de gemeente met kennis over het beleid 
voor het Taalhuis, inburgering of programma-aanbod 
in het kader van de WEB.

•  Probiblio informeert regelmatig over het 
overheidsbeleid rond laaggeletterdheid en digitale 
vaardigheden zoals in de factsheet ‘Op weg naar 2020; 
overheidsbeleid en laaggeletterdheid’.

OVERIGE THEMA’S 

PROGRAMMA

Programma Taalnetwerk ZH
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De urgentie om te werken aan de aanpak van 
laaggeletterdheid was vanaf het begin groot, maar bij 
de start van het programma Taalnetwerk Zuid-Holland 
waren er weinig concrete landelijke handvatten voor de 
uitvoering. Tegelijk met het programma Taalnetwerk 
Zuid-Holland bracht Stichting Lezen & Schrijven de 
landelijke ontwikkeling rond het beleid en de aanpak 
laaggeletterdheid op gang. De Zuid-Hollandse 
bibliotheekwereld, waarin het thema basisvaardig-
heden een expliciete rol speelt, heeft zich heel snel 
ontwikkeld. Resultaten van het programma Taalnetwerk 
Zuid-Holland moeten ook in de context van de 
landelijke ontwikkelingen gezien worden. 

Voor wat betreft de uitvoering van het programma werd 
er vanuit de BOZH op aangedrongen dat er vooral 
vraaggericht en organisch gewerkt moet worden. De 
onderdelen moeten niet strak gepland worden of van 
tevoren vastliggen, maar er moet juist veel ruimte zijn 
voor flexibiliteit. In de praktijk staat dit soms op 
gespannen voet met de planningscyclus van projecten 
van Probiblio. Hier is meer behoefte aan strakke 

projectplanning in verband met communicatie richting 
het bibliotheeknetwerk. 

Flexibiliteit geldt ook voor de werkgroepen: men kan 
in-/uitstappen al naar gelang behoefte. Het moet 
aansluiten bij de eigen werkzaamheden in de 
bibliotheek. Daardoor is het soms moeilijk om het 
kennisniveau in de werkgroepen op peil te houden. 
Nieuwe bibliotheken die willen aanhaken bij een 
‘lopende’ werkgroep brengen niet altijd kennis mee. 

Door een combinatie van lokaal beleid en slagkracht, 
landelijke programma’s, provinciale ondersteuning en 
diverse samenwerkingspartners is het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland uitgegroeid tot een geheel. 
Het heeft als vliegwiel gefunctioneerd voor lokale, 
regionale maar ook bottom-up voor landelijke 
ontwikkelingen. Het effect van het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland is onmogelijk te isoleren.

Netwerken is een belangrijke doelstelling van het 
programma. De uitkomsten van de landelijke 

Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden voor 
volwassenen 2020 laten zien dat de Zuid-Hollandse 
bibliotheken dit heel goed hebben gedaan:

    •   Samenwerken met partners verloopt in ZH  
net iets beter.

    •   Samenwerking binnen het sociaal domein is  
in ZH veel meer een logisch gegeven.

    •   Bibliotheken vinden dat ten opzichte van 
voorgaande jaren de stroeve samenwerking is 
verbeterd.

En tenslotte de waardering van directeuren en 
specialisten basisvaardigheden. Via de enquête (zie 
bijlage voor vragen en uitwerkingen) geven zij het 
programma Taalnetwerk Zuid-Holland een dikke 7. 
Iedereen, en vooral de bibliotheken, heeft zich 
ingespannen om van dit alles een succes te maken.

TERUGBLIK ERVARING 

SAMENWERKING 

TAALNETWERK ZUID-HOLLAND

Programma Taalnetwerk ZH
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Tegelijk met de start van het programma Taalnetwerk 
Zuid-Holland kwam de landelijke ontwikkeling rond het 
beleid en de aanpak laaggeletterdheid op gang. De 
Zuid-Hollandse bibliotheekwereld, waarin het thema 
basisvaardigheden een expliciete rol speelt, heeft zich 
heel snel ontwikkeld. Resultaten van het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland moeten in lokale en 
landelijke context gezien worden. Onderstaand in 
vogelvlucht de landelijke en provinciale ontwikkelingen. 

•   Probiblio ontwikkelt bibliotheekconcepten voor 
kinderen en volwassenen met leesachterstand: het 
MLP (kinderen van 4 tm 12), 4you! (jongeren VMBO) 
en Lees en Schrijf! (voor 18+ volwassenen met 
taalachterstand). 

•   In 2011 wordt de eerste Landelijke Dag 
Basisvaardigheden voor bibliotheken georganiseerd, 
met Cubiss en Probiblio als trekkers.  

•    ‘De bibliotheek als verbindende schakel’; de eerste 
landelijke brochure met een overzicht van activiteiten 
en ideeën van bibliotheken op het gebied van 
basisvaardigheden. Het SIOB positioneert de thema’s 
laaggeletterdheid, digitale vaardigheden met een 
aantal factsheets.

•   De POI’s en het SIOB (voorloper van de KB) besluiten in 
2014 dat een landelijke programmalijn in de 
volwasseneducatie (naar model van dBos) voor 
bibliotheken wenselijk is. Bij gebrek aan middelen 
ontwikkelen de POI’s en het SIOB zélf een gezamenlijk 
programma; de is de start van de website 
basisvaardigheden.nl voor bibliotheken. 

•   Stichting Lezen & Schrijven krijgt, middels het 
landelijke programma Tel mee met Taal, de opdracht 
om de laaggeletterdheid in Nederland terug te 
dringen. L&S introduceert het programma Taal voor 
het Leven in zes pilotregio’s; in Zuid-Holland worden 
de pilots in de regio’s Rijnmond en Haaglanden 
uitgevoerd. De samenwerking met de 
bibliotheekbranche gaat van start; het concept 
Taalhuis wordt geboren.

•   De VNG informeert over de transitie van educatie 
naar het sociaal domein. Met informatie om de 
invoering van de WEB (Wet educatie en 
beroepsonderwijs) te begeleiden en uit te voeren. 
Vanaf 2015 wordt de verplichte aanbesteding van 
gemeenten bij de ROC’s rond volwasseneneducatie in 
vier jaar afgebouwd. Ook bibliotheken kunnen voor 
hun programma’s non-formele educatie een beroep 
doen op de WEB-middelen.

CONTEXT EN VOORUITBLIK 

LANDELIJKE ONTWIKKELING 

LAAGGELETTERDHEID

Programma Taalnetwerk ZH
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•   Het eerste Taalhuis wordt in Maassluis geopend. 
Vanaf 2016 volgen er in rap tempo in de pilotregio’s 
steeds meer. Probiblio ondersteunt in de regio’s.

•   De KB start met de landelijke inkoop van Oefenen.nl 
en Digisterker; bibliotheken zijn in staat landelijke 
programma’s aan te bieden rond de digitale 
basisvaardigheden. 

•   In de regio’s krijgt de samenwerking in het 
taalnetwerkgestalte; de programma’s Taal voor het 
Leven en de mogelijkheden die WEB bieden vormen 
een belangrijke stimulans in. 

•   Begin 2017 start het BOZH Programma Taalnetwerk 
Zuid-Holland. Uit de ervaring tot nog toe opgedaan 
wordt het belang van samenwerking (tussen 
bibliotheken en van bibliotheken met het lokale/ 
regionale netwerk) onderkend. Alleen in 
samenwerking worden resultaten geboekt en heeft de 
aanpak van laaggeletterdheid kans van slagen.

•   In 2017 gaat de KB een samenwerking met de 
Belastingdienst aan en introduceert ondersteuning 
door bibliotheken tijdens de belastingmaand met 
spreekuren, digitale vaardigheid en 
netwerkactiviteiten. Met steeds meer landelijke 
partners wordt een samenwerking aangegaan. De KB 
zet met samenwerking en landelijke inkoop in op een 
breed pakket op de domeinen taal NT1/2, digitale 
basisvaardigheden, inburgering, gezondheid en werk 
& inkomen.

•   In 2019 wordt, door 15 zogenoemde Kopgroep-
bibliotheken, een landelijke start gemaakt met de 
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Eind 2021 
biedt (bijna) iedere bibliotheek in Nederland een 
dienstverlening aan rondom de digitale overheid. 
Door de coronamaatregelen worden bibliotheken 
uitgedaagd om een online variant te vinden voor deze 
en al hun andere dienstverlening op het gebied van 
basisvaardigheden. Desondanks openen er genoeg 
Informatiepunten om in februari 2021 te kunnen 
starten met de landelijke campagne.

•   De vervolgaanpak Tel mee met Taal (2020-2024) richt 
zich op de professionalisering van het educatie-
aanbod voor laaggeletterden; de gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de lokale aanpak 
laaggeletterdheid; zij kunnen dit met de WEB-
middelen financieren.

•   Start KB samenwerking met ministerie BZK en 
Manifestgroep en (subsidie)plan IDO’s in bibliotheken.

•   De landelijke overheid financiert vanaf 2020 de 
certificering van de Taalhuizen; een erkenning van het 
Taalhuis en de rol die de bibliotheek bij de 
volwasseneneducatie speelt.

CONTEXT EN VOORUITBLIK 

LANDELIJKE ONTWIKKELING 

LAAGGELETTERDHEID

Programma Taalnetwerk ZH
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Het dashboard van de Bibliotheekmonitor toont de 
gegevens van het onderzoek Basisvaardigheden voor 
volwassenen. Onderstaand staan gegevens van 
bibliotheken uit Zuid-Holland zoals door de 
bibliotheken zelf zijn aangeleverd.
•   Deze bibliotheken doen iets in Zuid-Holland wat 

andere bibliotheken niet doen:
    -   De Bibliotheek Den Haag heeft de meeste (905) 

Klik&Tik cursisten van ZH (de bibliotheek  op de 
tweede plaats heeft er 405). Navraag leert dat dit te 
maken heeft met het feit dat zowel bij de intake als 
bij de programmering de digitale vaardigheden zijn 
opgenomen.

    -   Bibliotheek Westland heeft de meeste Digisterker 
cursisten: 147. De bibliotheek daaronder heeft er 60.  
Navraag leert dat dit vooral met een strakke en 
consequente planning heeft te maken.

•   Alle bibliotheken van Zuid-Holland hebben een 
Taalhuis. Landelijk ligt dat op 85%. Zuid-Holland is 
belangrijk geweest ivb met de pilotregio’s van Taal 
voor het Leven waardoor hier snel de eerste 
Taalhuizen tot stand zijn gekomen. 

•   Financiering van het aanbod basisvaardigheid 
gebeurt uit eigen geld, gemeentelijke subsidies en 
WEB-gelden. In vier jaar tijd is er een toename van het 
aantal bibliotheken dat WEB-gelden krijgt van 59 naar 
78%. Dit ligt hoger dan het landelijke; dat is 59%.

•   De FTE’s voor de basisvaardigheden zijn van 1,5 naar 
gemiddeld 2,1 gestegen.

UITKOMSTEN BIBLIOTHEEKMONITOR 

BASISVAARDIGHEDEN VOOR 

VOLWASSENEN: ZUID-HOLLAND

Dashboard Basisvaardigheden voor 

volwassenen KB
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KNELPUNTEN OVER DE AFGELOPEN 4 JAAR
�Toename:�van knelpunten in de loop van de tijd
•   Vinden van de doelgroep ervaart men als steeds 

moeilijker (van 53 naar 70%)
•   Onvoldoende financiering (van 41 naar 52%)
•   Zicht op effectiviteit (van 12 naar 30%)

�Afname:�van knelpunten in de loop van de tijd
•   Personele bezetting. Is nog steeds een knelpunt, maar 

wordt aan gewerkt aangezien dit minder benoemd 
wordt: van 59 naar 43% in de loop van de tijd

•   Technische infrastructuur
•   Expertise. Steeds meer mensen hebben kennis van 

basisvaardigheden (afname van 24 naar 4%)!

SUCCESSEN
•   61% van de bibliotheken werkt samen met partners
•   Tevreden doelgroep 50%. Specialisten geven aan dat 

50% van de doelgroep tevreden is met het aanbod en 
het effect van het aanbod. Dit is opmerkelijk, omdat 
tegelijkertijd aangegeven wordt dat de effectiviteit 
een knelpunt is

VOORUITBLIK; WAT ZIET MEN ALS  
SPEERPUNT VOOR DE KOMENDE TIJD?
•   Digitale inclusie/ digitale vaardigheden
•   Laagtaalvaardige ouders
•   Inburgeraars – dit thema wordt in Zuid-Holland  

meer genoemd dan landelijk

 

UITKOMSTEN BIBLIOTHEEKMONITOR 

BASISVAARDIGHEDEN VOOR 

VOLWASSENEN: ZUID-HOLLAND

Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen KB
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In november 2020 wordt de afsluitende bijeenkomst 
van het programma Taalnetwerk Zuid-Holland 
georganiseerd. Voorafgaand hieraan zijn de Zuid-
Hollandse directeuren en specialisten bevraagd. Het 
blijkt dat men over de resultaten van het programma 
Taalnetwerk Zuid-Holland tevreden is.
Onderstaand een weergave van de vragen met de 
antwoorden.

Vraag: Wat heeft het programma jou opgeleverd (alleen 
aan specialisten gevraagd)?
•   Bibliotheek/Taalhuis heeft een goed netwerk in de 

regio op kunnen bouwen. Een aantal activiteiten zijn 
regionaal opgepakt, gezamenlijk met andere 
Taalhuizen. Dat scheelt mensen en middelen

•   Kennisdeling, handvatten om te netwerken, tools voor 
communicatie, ondersteuning in vrijwilligersbeleid 

•   Relaties: contacten voor collegiaal advies en reflectie, 
trekken samen op waar dat kan en wenselijk is, ook 
via de werkgroepen en bijeenkomst Zuid-Holland

•   Persoonlijk advies vanuit Probiblio

Vraag: Is de positie in het lokale Taalnetwerk door dit 
programma versterkt? 
•   Taalhuis goed neergezet en verankerd in het netwerk, 

ook regionaal
•   Dynamisch domein met vaak wisselende partners
•   Er is een bloeiende kennisuitwisseling op gang 

gekomen tussen de taalhuizen in de regio
•   We hebben van elkaar geleerd
•   Voor het BOZH-programma was er al sprake van een 

sterke positie en die is verstevigd dankzij het 
BOZH-programma

•   Vraagt permanent onderhoud/ Is een doorlopend 
proces

•   Soms
    -   Kartrekker in lokaal taalnetwerk
    -   Sprake van lichte concurrentie, lokale netwerken 

lopen niet altijd soepel
    -   Organisatie kan beter met name toeleiding 

doelgroep naar aanbod
    -   Niet overal vanzelfsprekend dat Taalhuis een 

regierol heeft 

Vraag: Waar was je gemeente|partner van onder de 
indruk van (alleen aan specialisten gevraagd)? 
•   IDO
•   Expertise en creativiteit van het Taalhuis
•   Aantal activiteiten dat ontwikkeld en uitgevoerd 

wordt (vaak ism met partners) 
•   De afstemming van vraag en aanbod
•   De inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers

Vraag: Heeft deelname aan dit programma bijgedragen 
aan een sterk netwerk van de  specialist (alleen aan 
directeuren gevraagd) ?
•   Specialist heeft eigen netwerk (niet van dit 

programma afhankelijk)
•   Specialist heeft zelf bijgedragen aan lokaal netwerk
•   Specialist kreeg vanuit programma Taalnetwerk 

vooral kennis, handvatten
•   Praktische hulp kwam van de bibliotheekburen

Lokale samenwerking DigiTaalhuis Nissewaard’ 

IJLAGE

ENQUÊTE NAAR RESULTATEN 

PROGRAMMA TAALNETWERK 

ZUID-HOLLAND 
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Vraag: Hoe verliep de wisselwerking tussen directeur en 
specialisten? 
•   We trekken soms samen op naar de gemeente, soms 

apart. Zij onderhoudt de rest van het netwerk, ik word 
ingezet waar nodig

•   De specialist heeft een ongekende expertise en een 
heel goed netwerk en zet in die zin eigenlijk alle lijnen 
uit

•   De directie kon de specialist voeden met nieuwe 
ideeën en marsroutes. De specialist gaf 
praktijkervaring en toepasbaarheid terug

•   Onze specialist is altijd wel in voor een pilot. In grote 
lijn loopt dat goed. Die was al goed

•   Er was een wisselwerking op het gebied van inspiratie, 
praktische uitvoering en netwerken

•   Samenwerking goed of zeer goed
•   Tussen directeur en specialist zit een manager
•   Tussen directeur en specialist zit geen manager 

vanwege het belang van het onderwerp
•   Directeur en specialist stemmen alles af. Fijn die korte 

lijnen, maar vooral ook de goede sfeer waarin alles 
wordt opgepakt!

•   De directeur raadpleegt de specialisten over de uit te 
zetten grote lijnen. De specialisten hebben ook daarin 
een adviserende rol

•   De invulling en uitvoering komen geheel voor 
rekening van de specialisten; directie zorgde voor 
inspiratie een duidelijke marsroute

Vraag: Waar moet vanuit strategie bezien in de 
toekomst aan gewerkt worden (alleen aan directeuren 
gevraagd)? De antwoorden gaan alle kanten op; komt 
neer op in de grote lijn beter uitbouwen met geld, 
(nieuwe) doelgroepen bereik, netwerk
•   Meer contact met (NT1) doelgroep en scholing 

vrijwilligers hierop
    -   En daar speelt de gemeente een rol in
    -    En daar is horizontale doorverwijzing, uit het 

netwerk voor nodig
    -   Gezinsaanpak, jongeren
    -   Cliënten doorverwijzen en elkaar dat gunnen
    -   Armoede, schulden
•   Financiering borgen
    -   Regulering financiën
    -   Projectgeld is problematisch in relatie tot 

personeelsbeleid
    -   Geeft verankering van beleid 

•   Samenwerken met partners in het lokale netwerk
    -   Ook samenwerking met bedrijven
    -   Afspraken maken over aanpak Laaggeletterdheid
    -   Uitbouwen lokale netwerk en regierol verder 

uitbreiden
    -   Samenwerking met partners verstevigen en 

uitbreiden eventueel met 
samenwerkingsovereenkomsten

    -   Afspraken maken over elkaars rollen en 
verantwoordelijkheden op landelijk niveau

•   Beleid borgen bij de gemeente
    -   Certificering is hierbij belangrijk
    -   Blijvend structureel plek geven in beleid
    -   Behoud en uitbreiden rol naar gemeente

IJLAGE
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EFFECTMETEN
•   Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: 

een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en  
opbrengsten (2018) ism Onderzoek, KB en Panteia

•   Effectmetingen educatief aanbod voor volwassenen 
(2018) ism Onderzoek

•   De effecten van vrijwilligerswerk bij taalcoaches 
(2019)

BEDRIJVEN
•   Bibliotheek, bedrijf en basisvaardigheden (2017)
•   Marktverkenning & Plan van aanpak Bibliotheek, 

bedrijf en basisvaardigheden (2018
•   Flyer De bibliotheek, dé partner voor  

(digi)taalvaardige medewerkers (2018)
•   Randstad, de Bibliotheek & Probiblio; Samen aan de 

slag voor (digi)taalvaardige werknemers! (2020)
•   Randstad en de bibliotheek helpen met (digi)taal 2020

TAALVRIJWILLIGERS
•   Taalvrijwilligers, het digiTaalhuis en de bibliotheek 

(2018)
•   Deskundigheidsbevordering taalvrijwilligers (2018)
•   Additionaliteits verklaring vrijwilligers ism  

bibliotheek Rotterdam (2018)
•   Taalcoaching (2018)

BELEID
•   Op weg naar 2020; overheidsbeleid en  

laaggeletterdheid (2018)
•   Samenwerken in het taalnetwerk en het sociaal 

domein (2019)
•   In 10 stappen naar een privacy-proof taalhuis (2020)
•   WEB-gelden 2020

INBURGERING
•   Stappenplan inburgering: bereid je voor op de nieuwe 

wet (2019)
•   Inburgeringsquiz (2019)
•   Routekaart inburgeraars, bibliotheek en gemeente 

(2020)

NT1
•   Campagne prominente taalmaatjes (2019) ism  

bibliotheek Westland 
•   Communicatie toolkit NT1 (2019) ism bibliotheek  

De Groene Venen 

BASISVAARDIGHEDEN IN CONTEXT
•   Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek 

(2017)
•   Inspiratiedocument ‘De kracht van de gezinsaanpak’; 

doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid (2019) ism 
Onderwijs en Kinderopvang

2017-2020 ZUID-HOLLAND PROVINCIE BREDE 
PUBLICATIES ISM ONDERZOEK
•   Scans laaggeletterdheid risicowijken in beeld alle 

Zuid-Hollandse bibliotheken tot en met 2020 
•   Leven lang leren in de bibliotheek
•   Themarapportage Laaggeletterdheid
•   Themarapportage Digitale geletterdheid
•   Themarapportage Geletterdheid MBO
•   Themarapportage Voortijdig Schoolverlaten

IJLAGE

OVERZICHT PUBLICATIES
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In 2019 startte Probiblio ism Randstad 

en Zuid-Hollandse bibliotheken een 

werkgroep om flexwerkers (digi)

taalvaardiger te maken

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-04/bbv_je_hoeft_niet_bang_te_zijn_rapport.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-04/bbv_je_hoeft_niet_bang_te_zijn_rapport.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-04/bbv_je_hoeft_niet_bang_te_zijn_rapport.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Afbeeldingen_2018/18_093_Rapport_effectmeting_A4_v5_ONLINE.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Rapport%20Effectmeting%20taalcoaching_Probiblio%202019.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/nieuws/Bibliotheek_Bedrijf_Basisvaardigheden.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Marktverkenning_en_Planvanaanpak_Bibliotheek_Bedrijf_Basisvaardigheden.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Marktverkenning_en_Planvanaanpak_Bibliotheek_Bedrijf_Basisvaardigheden.pdf
https://www.probiblio.nl/nieuws/hand-out-de-bibliotheek-de-partner-voor-digitaalvaardige-medewerkers
https://www.probiblio.nl/nieuws/hand-out-de-bibliotheek-de-partner-voor-digitaalvaardige-medewerkers
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/samenwerken-met-partners/samenwerking-bibliotheek-randstad
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/samenwerken-met-partners/samenwerking-bibliotheek-randstad
https://www.youtube.com/watch?v=gk4FpkZSyVk&feature=emb_logo
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Online%20Taalvrijwilligers%20digiTaalhuis%20en%20de%20Bibliotheek.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/18_018_Folder_Deskundigheidbev_Taalvrijwilligers_A4.pdf
https://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Additionaliteitsverklaring%20vrijwilligersfunctie%20Rotterdam.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Maatschappelijke%20bieb/18_084_Doc_Taalcoaching_A4_v2.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Maatschappelijke%20bieb/18_083_Doc_2020_landelijk_beleid_laaggeletterdheid_A4_v2.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Maatschappelijke%20bieb/18_083_Doc_2020_landelijk_beleid_laaggeletterdheid_A4_v2.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/samenwerken-met-partners/samenwerking-in-het-taalnetwerk-en-het-sociaal-domein
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/samenwerken-met-partners/samenwerking-in-het-taalnetwerk-en-het-sociaal-domein
https://www.probiblio.nl/nieuws/in-10-stappen-naar-een-privacy-proof-taalhuis
https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven-2020/web-gelden-regulier-en-extra-budget-in-2020
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_036_Leaflet_Inburgeringswet_A4_DIGITAAL_V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_036_Leaflet_Inburgeringswet_A4_DIGITAAL_V3.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/inburgeringsquiz
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Basisvaardigheden/Routekaart%20Inburgering%20Digitaal%202021%20A3%20V8_Probiblio%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven/plan-van-aanpak-campagne-prominente-taalmaatjes
https://www.probiblio.nl/communicatietoolkits-lopende-projecten/communicatietoolkit-nt1?utm_source=De+Maatschappelijke+Bibliotheek+&utm_medium=email&utm_campaign=De+Maatschappelijke+Bieb_dec+2019+301617
https://www.probiblio.nl/nieuws/brochure-gezondheidsvaardigheden-vernieuwd
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_043_Gezinsaanpak_V6.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Basisvaardigheden/Scan%20Laaggeletterdheid%20-%20risicowijken%20in%20beeld%20(Probiblio)%20-%20update%20mei%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Leven%20Lang%20Leren%20in%20de%20bibliotheek.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Themarapportages%20maatschappelijke%20impact%20ZH/Themapublicatie%20Laaggeletterdheid%20Zuid-Holland%20Probiblio%202018.pdf
https://www.probiblio.nl/nieuws/themapublicatie-digitale-geletterdheid
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Marktkennis/Themapublicatie%20geletterdheid%20mbo%20Zuid-Holland_Probiblio%202019.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Marktkennis/Themapublicatie%20vsv%20Zuid-Holland%20Probiblio%202019_inclusief%20bijlagen.pdf


2017
•   Startbijeenkomst programma Taalnetwerk Zuid-Hol-

land
•   Kenniscirkel Samenwerken met bedrijven
•   Kenniscirkel Samenwerken in het sociaal domein

2018
•   Vervolgbijeenkomst programma Taalnetwerk 

Zuid-Holland
•   Kenniscirkel Piëzo-Methodiek
•   Kenniscirkel Studiekringen 50plus
•   Netwerkbijeenkomst Werken met taalvrijwilligers
•   Haal meer uit je Taalcafé

2019
•   Bijeenkomst Collectioneren voor laaggeletterden ism 

Collectie-advies
•   Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in het taal-

netwerk en het sociaal domein
•   3-daagse leergang Taalhuiscoördinatoren
•   Bijeenkomst Het gezin als sleutel in de aanpak van de 

laaggeletterdheid
•   Kenniscirkel ‘Wie is de NT1’er’
•   Kenniscirkel Digi-Vi-Taal
•   Kenniscirkel Bibliotheek, werk en arbeidsmarkt ism 

Leerwerkloket Rijnmond 

2020
•   Online-bijeenkomst Certificering
•   3 Online bijeenkomsten Taalcoaching in corona-tijd; 

over de kwaliteit van Taalcafés en Taalcoaching in 
onzekere tijden Online-bijeenkomst Afsluiting BOZH 
programma Taalnetwerk Zuid-Holland

IJLAGE

OVERZICHT BIJEENKOMSTEN, 

KENNISCIRKELS EN 

INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN

Programma Taalnetwerk ZH
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Klasse! NT-ers vinden, benaderen en werven



IJLAGE

OVERZICHT BOZH, 

BIBLIOTHEKEN, 

GEMEENTEN EN 

ARBEIDSMARKT- 

REGIOS: LOKALE  

SAMENWERKING, WEB,  

(DIGI)TAALNETWERK  

EN SOCIAAL DOMEIN

BIBLIOTHEKEN GEMEENTEN ARBEIDSMARKTREGIO

Bibliotheek Aan de Vliet Leidschendam-Voorburg, Rijswijk Zuid-Holland Centraal, 
Haaglanden 

Bibliotheek Aan den IJssel Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel Rijnmond

Bibliotheek AanZet Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht

Rijnmond, Drechtsteden, 
Gorinchem

De Boekenberg Nissewaard Rijnmond

Bibliotheek Bollenstreek Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen Holland Rijnland

BplusC Leiden, Leiderdorp Holland Rijnland

DOK Delft Haaglanden

Bibliotheek Den Haag Den Haag Haaglanden

Bibliotheek Gouda Gouda Midden Holland

Bibliotheek De Groene Venen Bodegraven-Reeuwijk. Waddinxveen, Zuidplas Midden Holland, Rijnmond

Bibliotheek Hoeksche Waard Hoeksche Waard Rijnmond

Bibliotheek Katwijk Katwijk Holland Rijnland

Bibliotheek Krimpenerwaard Krimpenerwaard Midden-Holland

Bibliotheek Oostland Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland Centraal

Bibliotheek de Plataan Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen Rijnmond, Haaglanden

Bibliotheek Rotterdam Rotterdam Rijnmond

Bibliotheek Rijn en Venen Alphen aan den Rijn, Kaag en Brasem, Nieuwkoop, Zoeterwoude, 
kern Zoeterwoude-Dorp

Holland Rijnland

Bibliotheek Schiedam Schiedam Rijnmond

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Voorschoten, Wassenaar Zuid-Holland Centraal

Bibliotheek Westland Westland Haaglanden

Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer Zuid-Holland Centraal

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne Rijnmond

Programma Taalnetwerk ZH
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