
Het Leerpunt  

 
Programma Inhoud  
Programma onderdelen  

Verschillende mensen hebben verschillende 
behoeften. Niet iedereen wil hetzelfde leren. Het zal 
voor een gemeente niet altijd mogelijk zijn om 
homogene groepen samen te stellen van een 
bepaalde minimale omvang.  
Mensen kloppen bovendien niet op hetzelfde moment 
aan om nieuwe vaardigheden te leren. Ze ervaren op 
enig moment een probleem en de wens om dat aan te 
pakken. In die wens moet snel kunnen worden 
voorzien, anders raken we ze weer kwijt.  
Daarom willen we niet werken met allerlei ‘cursussen’ 
met een begin- en einddatum. In plaats daarvan willen 
we een ‘leerpunt’ inrichten waar mensen aan diverse 
basisvaardigheden kunnen werken, individueel of in 
kleine groepjes. Ze worden daarbij begeleid door een 
docent en enkele vrijwilligers. Dit leerpunt is een 
participatie-instrument dat gepositioneerd kan worden 
op traptrede 2 en 3 van de participatieladder.  
NB: een dergelijk leerpunt is in het land relatief nieuw 
en komt in verschillende gedaantes voor 
(buurtacademie, open leercentrum, inlooppunt). De 
afdeling Educatie heeft er al (goede) ervaring mee.  
Om meer NT1 deelnemers te werven gaan we 
inzetten op specifieke NT1 leerpunten.  
Praktische modules  
Bij het leerpunt kunnen de cursisten heel praktische 
zaken leren, waar zij in het dagelijkse leven direct 
profijt van kunnen hebben.  
Wij denken aan:  

 Lezen en voorlezen.  
 E-mail schrijven en sms’en.  
 Spelling en grammatica.  
 Informatie opzoeken op Internet.  
 Digitale formulieren invullen.  
 Administratie ordenen.  
 Rekenen en geldzaken.  

 
Wij maken voor deze thema’s een algemeen 
cursusprogramma, bestaande uit e-learning 
programma’s1, TV-programma’s2, voorbeelden, 
opdrachten, excursies (onder andere naar de 
bibliotheek), leskist van de bibliotheek, etc.  

Doel/ Doel van de cursus  Wat willen wij met elkaar bereiken? Wij willen 
bereiken dat in 2015 meer mensen hun 
basisvaardigheden gaan versterken, waaronder hun 
lees- en schrijfvaardigheden, zodat zij nu en in de 
toekomst beter mee kunnen doen in de samenleving. 
Het gaat erom dat mensen zichzelf versterken 
waardoor ze beter kunnen participeren. De bedoeling 
is dat mensen een stap maken op de 
participatieladder. Dat willen we bereiken door:  

 Het onderwijsaanbod naar de mensen toe te 
brengen en meer zichtbaar te maken.  

 Het onderwijsaanbod in praktische vaardigheden te 
vertalen en in kleine eenheden aan te bieden3.  

 Mensen heel direct, in het gesprek, te wijzen op de 
mogelijkheden om de eigen vaardigheden te 
versterken.  
 

Doelgroep  Deelnemers, die moeite hebben met lezen of 
schrijven, of andere basisvaardigheden (rekenen, 
Nederlandse taal, digitale vaardigheden) niet 
voldoende beheersen.  
Wij richten ons met deze aanpak niet alleen op de 
mensen die laaggeletterd zijn, maar ook op mensen 
die nog niet alle basisvaardigheden beheersen. Vaak 
hangen die vaardigheden met elkaar.  



Wij richten ons met deze aanpak niet alleen op de mensen die laaggeletterd zijn, maar ook op mensen die nog 
niet alle basisvaardigheden beheersen. Vaak hangen die vaardigheden met elkaar samen (een laaggeletterde 
kan bijvoorbeeld niet e-mailen en een digibeet kan geen digitale formulieren invullen).  
Wij richten ons op de deelnemer die:  

 Moeite heeft met lezen en schrijven.  
 Moeite heeft met de Nederlandse taal.  
 Moeite hebben met formulieren en hun administratie.  
 Moeite heeft met rekenen.  
 Niet met de computer kunnen omgaan (digibeten).  

 
Studiebelasting  3 contacturen uur per week  
Duur  10 weken per traject  
Groepsgrootte  Maximaal 12  
Locatie  Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch, 

Onderwijsboulevard 1. Of indien gewenst elders.  
Eindniveau  Divers  
Instroommomenten  Individuele aanpak  

Cursisten kunnen op elk willekeurig moment 
instromen. Met elke nieuwe cursist houdt de docent 
een intakegesprek, waarin gezamenlijk wordt bekeken 
wat diegene al kan (het niveau) en wat hij/zij nog 
graag zou willen leren (het leerdoel). Dat is ook het 
moment dat de docent en belangstellende bespreken 
wat het leerpunt hem/haar kan bieden, zodat de 
belangstellende met reële verwachtingen aan de 
lessen begint.  
Op grond hiervan stelt de docent een module voor 
hem/haar samen, vanuit het algemene 
cursusprogramma. De docent stelt groepjes samen 
van cursisten met een gelijksoortige vraag; voor 
cursisten werkt dit vaak stimulerend. Eén module 
duurt (circa) 10 lessen; daarna maken docent en 
cursist – in een gesprek – opnieuw de balans op: nog 
extra lessen of een nieuwe module, doorstroom naar 
een lees- en schrijfcursus, computercursus of naar 
vrijwilligerswerk, etc. De docent neemt hierbij ook de 
mogelijkheden van de samenwerkingspartners in 
overweging.  
De cursist schrijft zich formeel bij het KWIC in als 
cursist per module en betaalt daarvoor ook een 
(symbolisch) bedrag, bijvoorbeeld € 10,- of € 20,-. Na 
succesvolle afronding van de module of een bepaald 
aanwezigheidspercentage, krijgen de cursisten hun 
lesgeld retour.  

Aantal contactgebonden uren  30 uren per traject  
Werkwijze  De afdeling Educatie wil het nieuwe onderwijsaanbod 

verbinden met aanbod van de andere 
maatschappelijke organisaties, zodat er een 
samenhangend participatieaanbod ontstaat. De 
afdeling Educatie wil haar onderwijsaanbod dus 
nadrukkelijk positioneren als een participatietraject, in 
samenhang met andere trajecten en projecten van 
andere organisaties die er ook op gericht zijn om de 
participatie van mensen te bevorderen.  

Kwalificatie en afsluiting  Bewijs van deelname  
Eindrapportage  
De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij:  
− een aanwezigheidspercentage van ten minste 80 %  
− een aantoonbare actieve deelname aan deze 
cursus  

 


