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TAALOFFENSIEF 

Gemeente Heerlen, Stichting Voorgezet Onderwijs Parkstad (SVO/PL) en SCHUNCK  (hierna 
partners)  

constateren dat: 

de coronapandemie reeds bekende achterstanden en kansenongelijkheid in Parkstad verder 
heeft uitvergroot;  
de onderliggende problematiek is terug te voeren op de sluiting van de mijnen in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw en de intergenerationele vraagstukken die sindsdien 
spelen;
hier sprake is van een veel veelomvattend en weerbarstig vraagstuk;
taal-en leesplezier en cultuureducatie een essentiële bijdrage kunnen leveren in de oplossing 
van dit vraagstuk;
de omvang, urgentie en hardnekkigheid van dit vraagstuk een gezamenlijke strijd vereisen 
over langere periode. 

In deze intentieverklaring spreken partners daarom uit de handen ineen te slaan en door een bun-
deling van krachten te komen tot een Taaloffensief, dit in lijn met aanbevelingen door de Raad van 
Cultuur en de Onderwijsraad.  Om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te bren-
gen, doen de raden drie aanbevelingen:

1. Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid
2. Zorg voor een rijk leesaanbod
3. Breng een positieve en stimulerende leescultuur tot stand

1. TOELICHTING VRAAGSTELLING SVO/PL

SVO/PL gaat via het Nationale Programma Onderwijs (NPO) de komende jaren werk maken van 
de corona gerelateerde achterstanden. Hiertoe zijn 5 domeinen onderscheiden, waaronder Taal/
lezen, Welzijn en Executieve Functies. De scholen werken niet alleen aan de korte termijn (gericht 
op het verlichten van schrijnende situaties), maar ook middellange en lange termijn (het reduceren 
van structurele kwetsbaarheden in ons voortgezet onderwijs voor pandemieën). SVO/PL kan veel 
oplossen in eigen huis, maar erkent dat de oplossing veel krachtiger & duurzamer wordt als part-
ners samenwerken in het gezamenlijke werkgebied en elkaar aanspreken op hun expertise.
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2. PASSEND ONDERSTEUNINGSAANBOD SCHUNCK

SCHUNCK heeft een rijk educatief aanbod, waaronder de Bibliotheek op School (ook voor Voort-
gezet Onderwijs, de zogenaamde dBos VO). De organisatie heeft daarmee de beschikking over 
relevante specialismen, voorzieningen, een rijke leescollectie, systemen en professionals om 
mede inhoud te geven aan het Taaloffensief.  

De gedachte is om te starten langs de lijn van dBos VO (met focus op taalontwikkeling en lezen). 
dBoS is een landelijke formule die lokaal wordt uitgevoerd (in Heerlen door de openbare biblio-
theek van SCHUNCK). Het betreft een modulair opgezet programma. Belangrijk uitgangspunt is 
dat de taalontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs in belangrijke mate kan worden 
bevorderd door het stimuleren van (diep) lezen. Een dBoS samenwerking is gericht op de ontwik-
keling van een duurzaam partnerschap. Op basis van een PDCA-cyclus worden onderwijsdoelen 
jaarlijks gesteld en geëvalueerd. 

Met de Bibliotheek op school (dBoS) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente door heel Neder-
land de handen ineen en komt er meer dagelijkse aandacht voor taalontwikkeling, leesplezier en 
mediawijsheid /21 -eeuwse vaardigheden op school én thuis. Het doel is jongeren te stimuleren 
om meer te lezen. Maar tevens kan dBos betrekking hebben op beter en verstandiger om te gaan 
met internet, sociale media en games. De bibliotheek helpt het voortgezet onderwijs om deze doe-
len te bereiken. De methode is ‘evidence based’, de uitvoering gebeurt door gecertificeerde lees/
mediaconsulenten, met inspirerende materialen en met een eigentijdse digitale lees- en leerom-
geving. Door de focus op Train The Trainer (lees docent) kan stap voor stap worden gebouwd aan 
versterking van de leergemeenschap, professionalisering van docenten en verrijking van de leer-
omgeving voor onze jeugd.  

De inzet van educatieve diensten hoeft zich niet te beperken tot de eigen dienstverlening van 
SCHUNCK. SCHUNCK werkt samen met verschillende andere culturele organisaties/aanbieders 
waarmee de mogelijkheden vergroot kunnen worden. Dat is van belang aangezien er een corre-
latie bestaat tussen de autonomie van de leerling, beheersing van executieve functies, intrinsieke 
motivatie en de meer inhoudelijke taalvaardigheden (zoals lezen, spelling, woordenschat, e.d.). 
In de schoolpraktijk zien docenten vooral problemen met hogere denkorde, het interpreteren van 
meer complexe teksten en deze contextualiseren vanuit algemene kennis over de samenleving. 
Wij moeten onze jeugd dus helpen ‘om de wereld te leren lezen’. Lokale historie, beeldende 
kunst, muziek en dans zijn daarbij speelse ingangen, die behulpzaam kunnen zijn om kinderen te 
verwonderen, te laten ontdekken en te ontmoeten. Dit helpt om te bouwen aan een positieve en 
stimulerende leescultuur.

3. AMBITIENIVEAU 

De maatschappelijke uitdagingen waarvoor partners zich zien gesteld, stoppen niet bij gemeente-
grenzen. Idealiter wordt het Taaloffensief regionaal (op niveau van Parkstad) aangevlogen. Maar 
met het oog op pragmatisme en de wens snel het verschil te maken voor onze kinderen, starten 
we op het niveau van de Gemeente Heerlen. Hier zit nu de energie die we nodig hebben om een 
vliegende start te maken. Afstemming tussen professionals is noodzakelijk, maar het enige dat 
uiteindelijk telt is dat onze jeugd, snel, effectief en efficiënt in beweging is gezet. Op basis van dit 
bewezen succes kunnen andere partners (denk bv. aan andere onderwijsinstellingen  en andere 
Parkstad gemeenten) altijd later aansluiten. Partners beginnen dus klein, maar zetten met een 
olievlekwerking in gedachten, gericht in op uitbreiding, verdieping en verspreiding van het offen-
sief.



4. FINANCIERING  

De beschikbaarheid van NPO middelen bieden eenmalig de mogelijkheid om te komen tot struc-
turele samenwerking, maar dit heeft alleen effect als partners komen tot blijvende verbetering op 
basis van duurzame structurele samenwerking. Daarom gaan de partners vanaf het begin op zoek 
naar een structurele financiering ter dekking van de beoogde samenwerking. Een van te verken-
nen opties daarbij is aansluiting op het programma Heerlen-Noord.

5. VERVOLG

De partners zijn voornemens om zo spoedig mogelijk de samenwerking concreet vorm te geven 
en sluiten daarvoor aan op de bestaande NPO-programmastructuur van SVO/PL. Met gemeente 
Heerlen vindt er regelmatig afstemming plaats. De gemeente heeft een rol als gesprekpartner en 
aanjager. Mede op basis van de taalbeleidsplannen die momenteel per school worden opgesteld 
volgt een concrete uitwerking van activiteiten en eventuele pilots voor het schooljaar 2022/2023. 
Hierbij dient ook uitgewerkt te zijn welk deel van de eenmalige NPO middelen nodig is om het 
vliegwiel in beweging te krijgen. 

Partners zullen komende periode stapsgewijs gezamenlijk de volgende onderdelen uitwerken:  

De vraag verder articuleren (per school, afdeling, sectie, jaarlaag) en deze vertalen naar een 
modulair aanbod + prijsstelling. Dit vraagt afstemming met het NPO programma van SVO/PL 
algemeen en met die van het NPO Taal in het bijzonder;
De eisen die samenwerking in dBos-verband stelt aan de school verhelderen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanstelling van taalcoördinatoren, die in samenwerking 
met leesmedia consulenten van SCHUNCK alle secties (dus niet alleen Nederlands) onder-
steunen bij de uitvoering van het Taaloffensief;
Nadenken over de inzet van een ‘educatief platform’ van waaruit de scholen aanbod kunnen 
reserveren, boeken, wijzigen, evalueren (PDCA) en zicht houden op hun jaarbegroting;
Voorstellen om te komen tot  structurele financiering.

Heerlen, Datum:
 
SVO/PL, Ron Bonekamp, 
Voorzitter College van Bestuur SVO/PL

_____________________ 

Gemeente Heerlen, Jordy Clemens, 
Wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen

_____________________ 
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SCHUNCK, Kor Bonnema, 
Directeur-Bestuurder

_____________________ 


