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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Meerjarenplan Taal en Media 2017-2020 van Cubiss Brabant. In dit plan is
uitvoering van het provinciaal beleid op het gebied van versterken
taalvaardigheid en mediawijsheid conform Uitvoeringsprogramma Cultuur 20162020 uitgewerkt.
Aanleiding
In het Bestuursakkoord 2015-2019 is aangegeven, “We blijven investeren in het
verbeteren van de taalvaardigheid en mediawijsheid in Brabant, dit doen we
door voortzetting van het bestaande provinciale taalvaardigheidsprogramma
waarin onder andere aandacht is voor de bibliotheekfunctie op scholen.”(p. 70)
Het beleid voor verbetering van taalvaardigheid en mediawijsheid in Brabant is
op hoofdlijnen uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020
“Werk in Uitvoering”. Taalvaardigheid en 21ste eeuwse vaardigheden zijn
daarbij benoemd als specifiek thema binnen programmalijn 2 ‘beweging,
experiment, verbinding’. Binnen deze programmalijn worden incidenteel
middelen ingezet om te werken aan duurzame versterkingen.
De provincie heeft uitvoering van dit beleid belegd bij Cubiss Brabant.
Bijgevoegd Meerjarenplan 2017-2020 geeft inzicht in hoe zij dit in deze
periode gaan doen. Wij bieden u deze ter kennisname aan.
Bevoegdheid
Op 12 december 2016 heeft GS het Sturingskader Cubiss Brabant vastgesteld,
waarin afspraken met Cubiss Brabant zijn gemaakt over de uitvoering van de
beleidskaders uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur.
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Kernboodschap
Zoals in het Uitvoeringsprogramma Cultuur is vastgesteld geven we t/m 2020
een tijdelijke impuls aan bevordering taalvaardigheid en mediawijsheid in
Brabant. De verantwoordelijkheid voor het bevorderen van taalvaardigheid en
mediawijsheid ligt primair bij andere partijen zoals gemeenten, rijk, onderwijs en
werkgevers. Op landelijk niveau hebben bijvoorbeeld partijen als Stichting
Lezen en Schrijven en Kennisnet een opdracht vanuit het Ministerie van OC&W
en op lokaal niveau geven gemeenten opdrachten aan o.a. bibliotheken en
maatschappelijke organisaties. De provincie ziet kans om hier een versnelling in
aan te brengen door de inzet die er al is te versterken middels agendering, het
leggen van verbindingen tussen partners en initiatieven en door opgedane
kennis verder te verspreiden en te benutten. Daarbij zijn de volgende doelen
geformuleerd:
In 2020 is de laaggeletterdheid in Brabant teruggedrongen van 10,3%
(2016) tot 9,9% (= 2% onder het landelijk gemiddelde).
In 2020 heeft 80% van de Brabantse onderwijsinstellingen (po, vo, mbo en
deels hbo) beleid geformuleerd op het gebied van mediawijsheid en voert
dit beleid ook uit in de onderwijspraktijk (in 2016 50%).
De thema’s jeugd, arbeid en nieuwe Brabanders zijn voor de komende jaren
de hoofdthema’s waarop wij vanuit onze rol kansen zien om het verschil te
maken.
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Wat gaan we doen:
Vanuit de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s taalvaardigheid versterken,
waarbij we ons richten op de Brabantse bedrijven met 200 en meer
medewerkers waar relatief veel laaggeschoolde arbeid wordt verricht.
Inzet op taalvaardigheid van nieuwe Brabanders; statushouders en
arbeidsmigranten door training, scholing en ontwikkeling van (taal)trainers.
In samenwerking met provinciale, regionale en lokale organisaties
taalzwakke jongeren bereiken, het herkennen van taalachterstanden
problematiek en daarvoor een effectieve aanpak ontwikkelen.
Inzet op het bewust maken van het onderwijs van het belang van
mediawijsheid en het bieden van handvaten hiervoor, zodat het onderwijs
dit zelf beleidsmatig en praktisch gaat bevorderen.
In de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wordt jaarlijks € 1,9 mln ingezet. Deze
middelen zijn in de begroting gereserveerd.
Vervolg
Cubiss Brabant geeft uitvoering aan het beleid middels de programma’s
Taalvaardigheid en Mediawijsheid. Het Meerjarenplan Taal en Media 20172020 geeft inzicht in hoe per thema deze rol opgepakt wordt en hoe daarin
bijgedragen wordt aan maatschappelijk effect.
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Het Meerjarenplan Taal & Media 2017-2020 is leidraad voor uitvoering van
beleid t/m 2020. Jaarlijks stelt Cubiss in samenwerking met de provincie een
werkplan op dat ter goedkeuring aan GS wordt voorgelegd. Monitoring van de
uitvoering vindt plaats via de jaarlijkse P&C cyclus. Na 2020 loopt het
programma af. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Cultuur wordt aan
een onderzoeksagenda gewerkt, waarbinnen de resultaten van onze
beleidsinzet inzichtelijk worden gemaakt.

Datum

4 april 2017
Documentnummer

GS : 4134192
PS : 4175427

Bijlagen
1. Meerjarenplan Taal en Media, Cubiss Brabant, 2017-2020

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: mevrouw I.J.P.A. Verdonschot, (073) 680 84 06,
iverdonschot@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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