Meer Limburgers mee laten doen!
5 punten voor een geletterd en vaardig Limburg.
Laaggeletterdheid en gebrekkige digitale vaardigheden (respectievelijk (146.000 en 300.000 Limburgers)
zorgen ervoor dat te veel Limburgers niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Dat heeft
invloed op hun gezondheid, op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen van kinderen en jongeren. De
maatschappelijke kosten zijn voor Limburg volgens PWC zelfs meer dan 90 miljoen.
De bibliotheken spelen al een belangrijke rol bij het bestrijden van laaggeletterdheid en het ontwikkelen
van kennis en vaardigheden van alle Limburgers. Toch zijn er nog steeds kinderen die met een
taalachterstand beginnen, schoolverlaters die laaggeletterd zijn en velen die hulp nodig hebben om in de
digitale samenleving zaken te regelen zoals belastingaangifte doen.

In november ontvingen de statenleden van ons de visie Meer doen door kennis en vaardigheden. Graag willen
wij als Limburgse bibliotheken (VLB) en Cubiss (de provinciale ondersteuningsinstelling) pleiten voor extra
inzet en middelen die de komende 4 jaar kunnen worden ingezet om het verschil te maken in de geschetste
grote Limburgse uitdaging.
De ambities zijn stevig en bouwen voort op jaren werk en bewezen effectiviteit, maar er moet ook
geëxperimenteerd worden. De punten zijn concreet en haalbaar. De punten in de visie zijn concreet en
haalbaar. De bibliotheeksector in Limburg wil vooropgaan en haar vele partners meenemen in de strijd
tegen laaggeletterdheid en voor digitaal vaardige Limburgers die volop mee kunnen doen.

Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen voor deze vijf punten en de plannen en benodigde middelen in
een coalitieakkoord terug te zien bij een deelname van uw partij. Wij wensen u veel succes en wijsheid bij
de komende onderhandelingen!
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5 punten hoe de bibliotheeksector bij kan dragen
aan een succesvol Limburg.

1

Provinciaal Convenant laaggeletterdheid

2

Doorgaande Leeslijn Boekstart Coach

3

Bibliotheek op school Limburg

4

Taal en digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

5

Digitale geletterdheid voor alle leeftijden

Allereerst is het zaak om deze uitdaging samen aan te pakken. Er zijn al verschillende
lokale taalakkoorden, maar het is tijd voor een gezamenlijke ambitie die wordt
onderschreven door het behouden en uitbreiden van de regeling: Subsidie Bibliotheek,
Maatschappij en Laaggeletterdheid.

Het bestrijden van laaggeletterdheid begint al bij de allerkleinsten, dat wil zeggen bij
het stimuleren van ouders om voor te lezen en daarmee actief bij te dragen aan de
taalontwikkeling van hun jonge kind. Dit kan door met Boekstart Coach aanwezig te
zijn in consultatiebureaus. Dit succesvolle initiatief willen we uitrollen in minimaal de
helft van de Limburgse bibliotheken om zowel ouders als kinderen te bereiken.

Limburg is landelijk koploper met de uitrol van bibliotheek op school in het
basisonderwijs, een bewezen aanpak voor taalontwikkeling en leesplezier bij
kinderen, die het onderwijs in Limburg aanvult en versterkt. Van 65% willen we
doorgroeien naar 80% aanwezigheid (52 scholen) in het basisonderwijs en 100%
structurele samenwerking met het onderwijs.

Het voortgezet onderwijs is volop in beweging, ook hier is meer aandacht nodig voor
taal en digitale vaardigheden. Daarom willen wij vooral beginnen en samen met het
onderwijs producten en diensten te ontwikkelen die effectief jongeren vaardiger
maken.

Een groeiende groep volwassenen heeft steeds meer moeite om mee te blijven doen
in de digitale samenleving met (overheids)dienstverlening die verschuift van de balie
naar een website heeft een deel van de Limburgers moeite. Digitale geletterdheid is
nodig om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt op peil te houden, een mening te
vormen en sociaal actief te blijven. Aanvullend op de uitrol van landelijke
programma’s moeten er innovatieve programma’s worden ontwikkeld om deze
vaardigheden op een voor mensen zinvolle manier verbeteren.
Wij zijn graag bereid onze concrete voorstellen nader toe te lichten.

