
 

 

 

Uitvoeringsplan DigiTaalhuis Maashorst i.o. 2021- 2022 

 

 

  



2   Uitvoeringsplan DigiTaalhuis Maashorst i.o. 2021- 2022 
 

 

 
Inhoud 

Inhoud ..................................................................................................................................................................................................................................... 2 

1. Doel en subdoelen DigiTaalhuis Maashorst i.o. .................................................................................................................................................................. 3 

2. Het huidige aanbod .......................................................................................................................................................................................................... 5 

3. Taakverdeling ................................................................................................................................................................................................................... 8 

4. Overleggen ..................................................................................................................................................................................................................... 10 

5. Financiering .................................................................................................................................................................................................................... 10 

 

 
  



3   Uitvoeringsplan DigiTaalhuis Maashorst i.o. 2021- 2022 
 

 

1. Doel en subdoelen DigiTaalhuis Maashorst i.o. 

Het DigiTaalhuis Maashorst i.o. is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van 

laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden bij inwoners van Uden en Landerd vanaf 18 jaar. De kernpartners zijn: Noord Oost 

Brabantse Bibliotheken, Vluchtelingenwerk, Capabel Taal, Stichting Vrouwen Samen, ONS welzijn, IBN, Stichting Lezen en Schrijven, gemeenten 

Uden en Landerd. 

 

De basisvaardigheden betreffen het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal, het kunnen oplossen van eenvoudige rekensommen, 

en het digitaal kunnen communiceren met elkaar en met de overheid.  

 

Dit uitvoeringsplan sluit aan op het Regionaal Programma Educatie 2019 – 2022 Regio Noordoost-Brabant “Meedoen begint bij de basis” en op 

de “Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2021-2024 Tel mee met Taal” van de Rijksoverheid. Eind 2022 willen we het uitvoeringsplan evalueren en 

afstemmen op het nieuwe regionale programma.  

 

Het hoofddoel van het DigiTaalhuis zoals verwoord in het convenant DigiTaalhuis Maashorst i.o. :  

“Het bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij van (jong)volwassenen in 

gemeente Maashorst i.o. Dit willen we bereiken door het in samenhang aanbieden van diverse leervormen ter versterking van 

basisvaardigheden zoals taal-, reken-en digitale vaardigheden in de wijken en dorpen van onze gemeente”. 

 

De subdoelen van het DigiTaalhuis zijn:  

1. Inwoners met een ontwikkelbehoefte ondersteunen in buurt, wijk, gemeente. 

2. Het bestaande aanbod van leervormen basisvaardigheden voor volwassenen te verruimen door: 

♣ aan te sluiten bij behoeften vanuit de persoonlijke levenssfeer  

♣ aan te sluiten bij bestaande voorzieningen en netwerken in de wijk  

3. Het aanbod bemensen met een mix van vrijwillige en professionele taalondersteuners   
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4. Kennis en expertise met elkaar delen om de kwaliteit van het aanbod te versterken. 

 

Onze inspanningen richten we op alle inwoners van Uden en Landerd die:  

● 18 jaar of ouder zijn en niet meer vallen onder/ gebruik kunnen/ willen maken van regulier onderwijs en/of  

● te maken hebben met opgroeiende kinderen (tot 18 jaar) om hun te sterken in hun reguliere ontwikkeling en/of 

● behoefte hebben aan ondersteuning op het verkrijgen e/o behouden van basisvaardigheden om hun participatiegraad te verhogen en hun 

zelfredzaamheid te versterken. 
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2. Het huidige aanbod 

Het aanbod ter vergroting van de basisvaardigheden van de inwoners van gemeente Maashorst i.o. bestaat uit een mix van formele en non-

formele cursussen, taalgroepen en inloopactiviteiten, individueel en in groepsverband. Hiermee willen we bovenstaande doelen ten uitvoer 

brengen. Hieronder volgt een opsomming van het aanbod, de betrokken organisaties, contactgegevens en de bekostiging 

 

● Formeel aanbod (gegeven door betaalde leerkrachten) 

 

organisatie aanbod locatie info bekostiging 

Capabel Taal  Alfabetisering, A0-A1, A1-A2, A2-B1 en B1-

B2. Instroom Nederlands lezen en schrijven 

1F en 2F, rekenen en digitale vaardigheden 

Eigen Herd in Uden Joanna van Sandick   

E Joanna.vanSandick@capabeltaal.nl  

WEB-budget* 

Vluchtelingen 

werk 

Inburgering, Alfabetiseringslessen en lessen 

voor Staatsexamen NT2 

 

Wijkcentrum De 

Nieuwe Pit in Uden 

Karin van Vorst   

T 041269037  

E kvanvorst@vluchtelingenwerk.nl 

subsidie gemeente 

en bijdragen 

cursisten  

Volksuniversiteit 

Oss 

Nederlands voor anderstaligen NT2 Eigen Herd in Uden T 0412-638060  

E info@volksuniversiteitoss.nl 

bijdragen cursisten 

IBN Taal- en rekenlessen, alleen voor 

werknemers IBN 

IBN in Uden Harm van Zutphen   

T 0413–282068  

E hzutphen@ibn.nl 

Partnership IBN 

ROC De Leijgraaf Taal-en rekenlessen  Locatie Uden 

Udenseweg 2 

Service center intake 

T 088-0178927 

E sci@leijgraaf.nl 

bijdragen cursisten 
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 Non-formeel aanbod (gegeven door vrijwilligers) 

 

organisatie aanbod locatie info bekostiging 

ONS welzijn Taal in Balans 

Oefenen met Nederlands voor NT2 

deelnemers. A0-A1 

Wijkcentrum De 

Balans in Uden 

Willeke van der Heijden  

T 06-14342948   

E willeke.vanderheijden@ons-

welzijn.nl 

Subsidie 

gemeente   

 

Bibliotheek Taalrijk 

Oefenen met Nederlands voor NT2 

deelnemers. A0 t/m B1 

Locaties bibliotheek 

Uden, Schaijk en  

Zeeland 

Yvonne de Groot   

T 0413-263101  

E uyg@nobb.nl 

WEB-budget 

Bibliotheek Succes! 

Oefenen met Nederlands voor NT1 

deelnemers. Eén op één taalles met hulp 

van taalvrijwilliger 

Locatie Uden Yvonne de Groot  

T 0413263101  

E uyg@nobb.nl 

WEB-budget 

Bibliotheek  

 

Cursussen digitale vaardigheden 

 

Locatie bibliotheek  

Uden, Schaijk en 

Zeeland 

Yvonne de Groot  

T 0413263101  

E uyg@nobb.nl 

WEB-budget 

Vluchtelingenwerk  Taalcoach en project MENS.  

Vluchtelingenwerk brengt taalcoaches in 

contact met taalcursisten om samen op 

een praktische manier de Nederlandse taal 

te oefenen. 

In overleg met 

statushouder 

Saskia van Heumen 

T 041269037 

E svanheumen@vluchtelingenwerk.nl 

subsidie 

gemeente  
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Vluchtelingenwerk Spel aan Huis: stimuleren van 

speelvaardigheden van kinderen met 

actieve rol voor ouders.  

Bij statushouders 

thuis 

Saskia van Heumen  

T 041269037 

E svanheumen@vluchtelingenwerk.nl 

subsidie 

gemeente  

Vrouwen Samen  EVA Taalgroep voor vrouwen NT2 Wijkcentrum De 

Nieuwe Pit in Uden 

bibliotheek Schaijk 

Ans van den Broek  

E vrouwensamen@gmail.com 

WEB-budget 

Senior Web Uitgebreid en deskundig aanbod van 

computercursussen voor senioren.  

Eigen Herd in Uden Arno Claassen-de Wit  

T 0413-265855 

www.seniorweb.nl 

bijdragen 

cursisten 

Bibliotheek, ONS 

Welzijn, Kanteel 

Kinderopvang. 

Basisschool Het 

Speleon 

Cursus Voor jou en je kind, voor ouders 

van jonge kinderen.  

Het project wil anderstalige ouders van 

jonge kinderen op de basisschool  

de drempel over helpen om te oefenen 

met de Nederlandse taal. 

 

 

Basisschool en 

kinderopvang Het 

Speleon 

Lenneke Maas, Basisschool Het 

Speleon  

T 0413-332337 

E l.maas@kiem.nl 

Ingrid de Krieger, Kanteel 

Kinderopvang 

T 06-46056423 
E idkrieger@kanteel.nl  

subsidies 

Koninklijke 

Bibliotheek en 

Netwerk Sociaal 

Domein Jeugd 

Uden 

 

Bovenstaand aanbod wordt aangepast of uitgebreid al naar gelang de behoeften vanuit inwoners. We willen daarnaast zoveel mogelijk 

aansluiten bij bestaande laagdrempelige activiteiten en voorzieningen. 

Toelichting afkortingen:  

WEB-budget: budget dat de gemeente vanuit het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (volwassen-educatie) 

NT1: taalles voor inwoners voor wie Nederlands de moedertaal is 

NT2: taalles voor inwoners voor wie Nederland de tweede taal is 

Niveau AO, A1, A2, B1 en B2: dit zijn taalniveaus NT2. A1=heel eenvoudig; A2= eenvoudig; B1=versimpeld; B2= normaal 

Niveau 1F en 2F: dit zijn taalniveaus NT1. 1F = niveau basisonderwijs; 2F= niveau VMBO en MBO 1t/m3 

mailto:l.maas@kiem.nl
mailto:idkrieger@kanteel.nl
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3. Taakverdeling 

Coördinatie 

Bibliotheek  

Taken 

- Bekendheid geven aan cursussen DigiTaalhuis Maashorst middels folder en website.  

- Informatie-en verwijsfunctie naar verschillende leervormen DigiTaalhuis 

- Intake van een inwoner als taalniveau niet duidelijk is 

- Agenderen en voorzitten periodieke overleggen van deelnemers DigiTaalhuis 

- Deelnemen aan overleggen coördinatoren Taalhuizen in regio.  

- Vergroten van het aanbod aan cursussen, afgestemd op geconstateerde behoeften van inwoners.  

 

Gemeente Maashorst i.o. 

Taken 

- Onder voorwaarden verlenen van subsidies aan deelnemende organisaties vanuit WEB-middelen en gemeentelijke middelen.  

- Vaststellen van subsidies na afloop van subsidiejaar 

- Coördineren van registratie en monitoring cursisten (deelname aan regionale monitor) 

- Regionaal en lokaal voorbereiden en vaststellen van beleid t.a.v. bestrijden laaggeletterdheid, vergroten basisvaardigheden onder 

volwassenen (Volwasseneducatie) 

- Vergroten van het aanbod aan cursussen, afgestemd op geconstateerde behoeften van inwoners.  

  

Deelname 

Noord Oost Brabantse Bibliotheken 

Vluchtelingenwerk 
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Capabel Taal  

Stichting Vrouwen Samen  

ONS welzijn  

IBN  

Stichting Lezen Schrijven  

 

Taken 

- Bekendheid geven aan cursus 

- Aanmelding van cursisten 

- Vergroten van aanbod aan cursussen, afgestemd op geconstateerde behoeften van inwoners. 

- Zorgdragen voor goede kwaliteit lesaanbod en voldoende deelname cursisten. 

- Indien aan de orde: aanvragen subsidie bij gemeente en voldoen aan voorwaarden d.m.v. tijdige en volledige verantwoording van 

activiteiten, besteding budget en registratie en monitoring deelnemers.  

 

Ondersteuning 

Stichting Lezen en schrijven  

 

Taken: 

-    adviserende rol 

-    toegang tot lesmaterialen 

-    opleiden vrijwilligers van DigiTaalhuis 
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4. Overleggen 

 

 Tactisch/uitvoerend overleg: Kernteam DigiTaalhuis 

4 x per jaar: Bibliotheek, gemeente, Vluchtelingenwerk, Capabel Taal, Vrouwen Samen, Ons Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven 

 

 Strategisch/bestuurlijk overleg  

1 x per jaar: Bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, Gemeente, IBN 

 

 

5. Financiering  

 

De financiering van de verschillende activiteiten is verschillend. Sommige activiteiten worden volledig bekostigd uit de bijdragen van 

deelnemers. Andere activiteiten worden bekostigd uit gemeentelijke subsidies; vanuit gemeentelijke middelen dan wel vanuit het WEB-

budget. De voorwaarden van de subsidiering staan vermeld in de subsidiebeschikking. Als het vanuit het WEB-budget wordt gefinancierd is 

o.a. belangrijk: registratie van deelnemers en monitoring van de voortgang van de deelnemers aan de hand van de regionale monitor van 

qwasp/Maurice de Greef.  

 


