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En het kan niet op met laaggeletterdheid:  
 
Hieronder volgt het persbericht: 
 
Nieuw expertisepunt basisvaardigheden van start 
Artikel 
Persbericht 
8 oktober 2020 
Op donderdag 29 oktober lanceren Movisie en Stichting Lezen en Schrijven het Expertisepunt 
Basisvaardigheden. Dit platform is bedoeld voor alle organisaties in Nederland die te maken hebben 
met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook vaak met digitale 
vaardigheden. Van onderwijsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en 
overheidsinstanties tot werkgevers en sociale partners. 
Op dit centrale expertisepunt komen kennis, kunde en netwerk samen. Zo kunnen organisaties hun 
samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren. 
Het expertisepunt wordt mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee met Taal’. 
2.5 miljoen mensen 
In Nederland hebben 2.5 miljoen mensen van boven de zestien jaar moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Er zijn veel en zeer verschillende 
organisaties die deze mensen ondersteunen en basisvaardigheden bijbrengen. Het Expertisepunt 
Basisvaardigheden gaat deze organisaties verbinden en ondersteunen en kennisuitwisseling 
stimuleren. Ook gaat het extra onderzoek (laten) uitvoeren. 
Direct aanmelden voor de lancering (/online-lancering-expertisepunt-basisvaardigheden) 
Het expertisepunt wordt de komende vierenhalf jaar mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee 
met Taal’, een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. 
Online aftrap 
De lancering van het Expertisepunt Basisvaardigheden vindt plaats tijdens een onlinebijeenkomst op 
donderdag 29 oktober van 13.00 – 14.30 uur. Ervaringsdeskundigen, docenten, werkgevers, 
beleidsmakers, welzijnswerkers en vrijwilligers zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Het programma van de lancering van het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt in de eerste week 
van oktober gepubliceerd op de websites van Movisie en de Stichting Lezen en Schrijven 
(https://www.lezenenschrijven.nl/) . 
 Meer informatie? Neem contact op met: 
Lou Repetur 

 Mail Lou (mailto:l.repetur@movisie.nl)  06-13456223 
Movisie 
Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht Postbus 19129, 3501 DC, Utrecht 

 030-789 20 00  info@movisie.nl 
/ 
 
 
Nogmaals vriendelijke groeten,  
 
Coby 
 
 

 
 



Van: "Gemeente Schouwen-Duiveland" <zaaksysteem@schouwen-duiveland-
test2.api.zaaksysteem.nl> 
Onderwerp: [znr 338525-362e06] Terugkoppeling advies 
Datum: 12 november 2020 om 09:34:15 CET 
Aan: info@sociaalsd.nl 
 
Geachte mevrouw van Haasteren, 
 
Hierbij stuur ik u de terugkoppeling van het door u uitgebrachte advies. Dit advies staat bij ons 
bekend onder nummer 338525.  
 
Behandeldatum college: 
 
Behandeldatum raad: 
 
De verwerking van uw advies: 
Advies is niet verwerkt in B&W voorstel 
 
Toelichting: 
Het advies van de ASD op de bezuinigingsvoorstellen is via de griffie doorgegeven aan de 
raadsfracties. Gezien de krappe tijdsplanning is hieraan geen B&W advies vooraf gegaan, maar is 
het advies rechtstreeks doorgestuurd. Dit is vooraf met ASD, college en klankbordgroep BO 
budgettaire ruimte zo afgesproken. 
 
Als u wilt reageren op deze e-mail klik op "beantwoorden" of "reply" in de menubalk bovenin deze e-
mail. Hierdoor komt uw reactie direct op de juiste plaats binnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. van Heest 
 


