Uitnodiging

UITNODIGING & PROGRAMMA
Van onderzoek naar actie in de Drentse gemeenten
In Drenthe ervaart 15 tot 33% van de deelnemers aan trajecten basisvaardigheden (taal,
rekenen, computeren) een verbetering van de arbeidsmarktpositie. Dit percentage is
hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de impactmeting die als onderdeel van
het onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe heeft plaatsgevonden. Nieuwsgierig
naar een toelichting op alle resultaten uit de impactmeting? En benieuwd hoe wij met
elkaar deze resultaten naar regionaal beleid en acties kunnen vertalen? Kom dan naar
één van de drie regionale Bondgenotencafé’s waarin prof. Dr. Maurice de Greef en zijn
onderzoeksteam samen met u deze vertaalslag maakt.
Aanmelden kan tot en met 25 september. Vol = vol! Meer informatie volgt na sluitingsdatum.
Deel deze uitnodiging gerust in uw netwerk.

Aanmelden

Programma
13.45: Inloop
14.00: Welkom
14.05: Onderzoek on track
Presentatie door Maastricht University en Kohnstamm Instituut over
stand van zaken onderzoek en resultaten impactonderzoek.
14.25: Gemeentelijk laaggeletterdheidsprofiel
Presentatie door Maastricht University en Kohnstamm Instituut van
knelpunten en nieuwe kansen per gemeente op basis van het
onderzoek.
14.45 Subsessie 1: Lokaal bereik, aanbod en infrastructuur
Met de lokale partners aan de slag om een jaarplan te maken voor
bereik, aanbod en herkennen / doorverwijzen in de eigen gemeente of
regio.
15.30: Pauze
15.45: Inspiratie voor werving vanuit andere provincies en de EU
Presentatie door Maastricht University en Kohnstamm Instituut van best
practices op het gebied van werving uit andere provincies en landen.
16.05: Subsessie 2: Lokale wervelende wervingsaanpak
Met de lokale partners aan de slag om een jaarplan te maken voor
werving.
16.50: Round up: Monitoring
Afspreken hoe we de plannen gaan vastleggen en monitoren
door Maastricht University en Kohnstamm Instituut.
17.00: Borrel

Plaats en datum
Assen:
Drenthe College
Anne de Vriesstraat 70
1 oktober, 14.00 – 17.00

Hoogeveen:
de Tamboer
Hoofdstraat 17
3 oktober, 14.00 - 17.00

Emmen:
Restaurant Stones
Van Schaikweg 94
9 oktober, 14.00 - 17.00

Laaggeletterdheid in Drenthe
In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben
moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is
steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de
zelfredzaamheid van burgers. Daarbij ligt een focus op taal (en andere
basisvaardigheden) als middel om te kunnen participeren op het werk en in
de samenleving. Deze aandacht is er ook in Drenthe, waarbij onder andere
het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe zich hard maakt om
minimaal 10% van deze doelgroep te bereiken en te ondersteunen. In alle
Drentse gemeenten zijn taalhuizen of taalpunten waar afspraken over de
aanpak gemaakt worden.
Het onderzoek
Na een motie vanuit Provinciale Staten waarin is gevraagd om het
versterken van de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe, heeft
Gedeputeerde Staten middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, het
opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. De Universiteit van
Maastricht is in 2018 gestart met het tweejarig onderzoek. Samen met
partners in het veld wordt in kaart gebracht wat er voor de aanpak van
laaggeletterdheid wordt georganiseerd en wat succes genereert om het
vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’. Het onderzoek levert
concreet handvatten op om de aanpak te versterken. Er is een verbinding
met andere onderzoeken in Drenthe zoals de “Klantreis”.

Meer informatie vindt u op www.naareengeletterddrenthe.nl.

Privacy
We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden. Op de website vindt u onze volledige
privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit onderwerp niet meer ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door op ‘afmelden’ onderaan deze e-mail te klikken.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

