
INLEIDING

Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) dient haar 
verantwoording in door middel van een Infographic 2021 
en de jaarrekening 2021 inclusief het bestuursverslag. 
Op verzoek van de Provincie Flevoland dient de Stichting 
aanvullend ook het inhoudelijk jaarverslag 2021 ‘Plan 
laaggeletterdheid 2021’ in. De verantwoording van het 
inhoudelijk jaarverslag is op basis van de volgende twee 
documenten: 
    • Subsidieverlening 2021: ‘Plan laaggeletterdheid 2021’ 
    •  Subsidieaanvraag 2021 BNF: Verbinden & Verdiepen: 

‘Versterking van het provinciale bibliotheeknetwerk om 
laaggeletterdheid in Flevoland effectiever te bestrijden.’

INHOUDELIJK JAARVERSLAG  
‘AANPAK LAAGGELETTERDHEID IN FLEVOLAND’

Bibliotheeknetwerk Flevoland

Subsidieaanvraag en subsidieverlening 2021:  
‘Plan laaggeletterdheid 2021’ 
In de subsidieverlening 2021 is de aanvraag gehonoreerd 
op basis van het programma ‘Krachtige samenleving, cross-
sectorale samenwerkingen’ en het programma ‘Cultuur’. In de 
subsidieverlening zijn zes prestatieafspraken vastgelegd. Naast 
de BNF infographic 2021 lichten we de prestatieafspraken uit het 
‘Plan laaggeletterdheid 2021’ toe. 
 
     Prestatieafspraak 1: ‘Het versterken van de kwaliteit van de 
     Flevolandse Taalhuizen en Bibliotheken. Na deelname aan het   
     certificeringstraject beschikken Het DigiTaalhuis en de vijf  
     Huis voor Taal afdelingen in 2021 over een CBCT  
     certificeringsrapport. BNF presenteert in 2021 de rapportages 
     aan de provincie Flevoland en binnen het arbeidsmarkt- 
     regio-overleg.’ 
 

In 2021 zijn het DigiTaalhuis Almere-Stad en drie Huis voor Taal 

afdelingen: Zeewolde, Urk en Lelystad gecertificeerd door de CBCT, 

de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal.  
    •  Wegens Corona is de certificering van de Huizen voor Taal 

in Dronten en de Noordoostpolder uitgesteld naar januari 

2022. Begin 2022 zijn ook zij gecertificeerd. BNF heeft de 

certificeringstrajecten begeleidt door middel van informatie 

over de certificering, kennisoverdracht wat betreft de inhoud 

van de certificering en het afnemen van zelfscans. 

    •  BNF heeft op 22 februari 2022 in overleg met Goed Geschud 

(projectleider Arbeidsmarktregio Regioplan Laaggeletterd-

heid) de rapportages gedeelde in het regionaal overleg 

laaggeletterdheid. Tevens is er op 12 januari 2022 een 

korte online update geweest van het bestuur van BNF, 

beleidsambtenaren van de Provincie Flevoland en twee 

gedeputeerden van de Provincie Flevoland, onder andere  

over de certificering van de Huizen voor Taal.

 
     Prestatieafspraak 2 en 4: ‘Het ontwikkelen van een online    
     medium waarin tweemaal per jaar best practices, lopende 
     projecten en expertise van de bibliotheeksector op gebied  
     van laaggeletterdheid gepresenteerd worden. In 2021 is 
     een eerste versie van een digitaal en dynamisch overzicht van   
    (potentiële) samenwerkingspartners in Flevoland gemaakt 

    inzake de bestrijding van laaggeletterdheid.  

 

    •  BNF heeft in 2021 een nieuwe website ontwikkeld waarin 

we de best practices, lopende projecten en de expertise van 

de bibliotheeksector presenteren. Via de link: Flevoland: 

de lerende provincie - BibliotheekNetwerkFlevoland 

is meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld een digitaal 

en dynamische overzicht van alle vestigingen op een 

interactieve kaart, waarbij ook de Huizen voor Taal en haar 

samenwerkingspartners in beeld worden gebracht. 

    •  Ook zijn we trots op de Glossy ‘Leven Lang Ontwikkelen’  

BNF-Glossy-Digitaal-Magazine.pdf 

(bibliotheeknetwerkflevoland.nl)          waarin we de 

certificering van de Huizen voor Taal toelichten. In deze glossy 

staan de best practices, de uitdagingen en het nieuwe denken 

op het gebied van taalaanbod centraal.

 

 
 

    •  In 2021 was BNF een vaste deelnemer van het 

arbeidsmarktregio-overleg WEB-middelen. In samenspraak met 

veel provinciale partners onder leiding van contactgemeente 

Almere en adviesbureau Goed Geschud is het ‘Regioplan 

laaggeletterdheid 2021-2024’ tot stand gekomen (D07-01-

Regioplan-Laaggeletterdheid-2021-2024-AMR-Flevoland.pdf 

(noordoostpolder.nl).          In september 2021 is de provinciale 

aftrap gegeven om het Regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 

om te zetten naar implementatie. In hoofdstuk 2.3.2. wordt de 

rol van BNF beschreven. 

Prestatieafspraak 3: ‘BNF is in 2021 namens de Flevolandse 
bibliotheken vaste deelnemer van het arbeidsmarktregio 
overleg WEB-middelen.’ 
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    •  Onze regionale samenwerkingspartners zijn Stichting Lezen 

en Schrijven, het Leerwerkloket, IVIO onderwijs, Flever in 

Flevoland en de vijf betrokken gemeenten: Urk, Dronten, 

Almere, Lelystad en Noordoostpolder. Ook stemmen we per 

kwartaal met de gemeente Zeewolde af.

     Prestatieafspraak 4: ‘BNF stemt in 2021 samen met  
FlevoMeer Bibliotheek elk kwartaal af met de gemeente 
Zeewolde inzake de arbeidsmarktregioplannen van 
Flevoland, de Noord Veluwe Stedendriehoek en van de beide 
bibliotheeknetwerken. 
 

•  FlevoMeer Bibliotheek en BNF hebben, in samenwerking met 

de beleidsambtenaar laaggeletterdheid en de gemeente 

Zeewolde, ieder kwartaal een afspraak gemaakt om de 

plannen van het ‘Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024’ 

van de Provincie Flevoland te delen. De gemeente Zeewolde 

is aangesloten bij het Learning Cities Netwerk. In 2022 

zetten wij dit, in samenwerking met de beleidsambtenaar 

onderwijs van de gemeente Zeewolde, voort. 

      Prestatieafspraak 5: In 2021 ondersteunt BNF de Flevolandse 
bibliotheken bij het voorbereiden van minimaal twee 
Innovatiefonds B projectaanvragen rondom non-formele 
werkwijze in de (preventieve en/of curatieve) bestrijding van 
laaggeletterdheid.

    •  In 2021 heeft BNF twee projectaanvragen voorbereid richting 

het Innovatiefonds B. De eerste projectaanvraag was het 

COVID-Leesoffensief. Dat project is ingediend, goedgekeurd 

en uitgevoerd. Helaas is de tweede projectaanvraag niet 

tot stand gekomen omdat de nadruk lag op het inzetten 

van onderbesteding van de Provincie Flevoland. Wel is de 

aanvraag: Ontwikkelplein in Lelystad, Dronten en Almere tot 

stand gekomen. Deze aanvraag is door BNF begeleid. 

    Prestatieafspraak 6: ‘BNF neemt actief deel aan het netwerk 
van WEL in Flevoland. Ze levert een bijdrage aan de Academie 
en helpt met de organisatie van een Meetup rondom het 
thema laaggeletterdheid.’

    •  BNF heeft actief deelgenomen aan het netwerk van WEL in 

Flevoland. In samenwerking met WEL Flevoland, ProScoop en de 

Stichting Lezen en Schrijven zijn twee Meetups georganiseerd. 

In het eerste kwartaal de combinatie van Positieve Gezondheid 

en een Leven Lang Ontwikkelen. In het vierde kwartaal een 

hybride Meetup met alle vestigingen van de bibliotheken 

rondom de methode Klasse. Daar namen circa 30 personen per 

sessie aan deel.

    •  In 2022 krijgt de samenwerking met Flever (voorheen WEL 

Flevoland) vervolg met twee nieuwe Meetups wat betreft 

Positieve Gezondheid en (digi)taal. Ook onderzoeken BNF, 

Flever en contactgemeente Almere, in samenwerking met de 

ontwikkelaar van de Methode Klasse, een eventuele uitrol 

binnen de provincie Flevoland. 

 
 Prestatieafspraak 6: ‘Het onderzoeken van aansluiting op 
het onderzoeksproject ‘Nu begrijp ik je’ van Hogeschool 
Windesheim.’

    •  In 2020 zijn twee online gesprekken gevoerd met medewerkers 

van twee lectoraten van de Hogeschool. De bibliotheken 

zouden zowel uitvoeringspartner als onderzoeksplek kunnen 

worden voor het onderzoeksproject ‘Nu begrijp ik je’. De 

subsidieopzet is, voor zover wij weten, in april 2021 door 

Windesheim ingediend en zou later dat jaar toegekend 

worden. Windesheim heeft toegezegd contact met ons op te 

nemen.

    •  De Nieuwe Bibliotheek is aangesloten bij het lectoraat Urban 

Innovation van Hogeschool Windesheim in Almere Poort in 

2021 en in Almere Buiten in 2022.

    •  In de nieuw te ontwikkelen leergang Leven Lang Ontwikkelen 

is er een onderzoekster van Hogeschool Windesheim gekoppeld 

aan de trainers van de leergang om actuele leertheorieën te 

verbinden aan de Huis voor Taal werkwijze en het theoretische 

fundament. Het is Windesheim uiteindelijk niet gelukt om aan 

te sluiten bij onze werkwijze. Daarnaast leek een verbinding 

tot stand te komen tussen een recent onderzochte theorie 

action-learning en de vormgeving van de pilot Leven Lang 

Ontwikkelen. Helaas is dit niet van de grond gekomen. 

    •  Via Learning Cities heeft Windesheim twee keer deelgenomen 

aan het netwerk Learning Cities. De Hogeschool is tussentijds 

gestopt met de deelname. 


