Aanleiding
Het gaat niet goed met lezen in Nederland. De motivatie om te lezen en daarmee de
leesvaardigheid neemt volgens landelijke en internationale onderzoeken steeds verder
af. Nederland telt 2,5 miljoen mensen die onvoldoende kunnen lezen om volwaardig
deel te nemen aan onze samenleving. Steeds meer gemeenten en provincies kennen
een lokaal leesoffensief. Als UNESCO City of Literature kan Utrecht hierin niet achterblijven. Laten we samen aan de slag gaan!
Gelijke kansen voor alle Utrechters
Utrecht is een stad met een goed opgeleide bevolking en veel ontwikkelkansen voor
jong en oud. Op het gebied van taalvaardigheid is al veel bereikt, zoals een actief
(digi)taalnetwerk en recent het Werkplaats Onderzoek Utrecht-Gelijke Onderwijskansen. Toch kunnen te veel Utrechters nog niet goed genoeg lezen. Veel kinderen
beginnen met een taalachterstand aan het basisonderwijs en te veel jongeren komen,
ondanks grote inspanningen van leraren, met een taalachterstand van de middelbare
school. Volwassenen worden door hun beperkte taalvaardigheden belemmerd in het
vinden van werk en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Toenemende digitalisering van (overheids)communicatie maakt het probleem nog groter.
De kloof groeit tussen de mensen die goed kunnen lezen en schrijven en zij die daar
moeite mee hebben. De coronapandemie heeft, met name onder de jeugd, deze kloof
vergroot. Voor een stabiele en inclusieve samenleving is het noodzakelijk dat iedereen
mee kan doen.
Niet taalvaardig = niet digitaal vaardig
Mensen die niet taalvaardig zijn, zijn dat meestal ook digitaal niet. Digitale vaardigheden
zijn voor iedereen nodig om mee te kunnen blijven doen aan een wereld die steeds meer
digitaal wordt. Dit manifest concentreert zich op het lezen en schrijven, maar we gaan
ons ook inspannen om de digitale vaardigheden van alle Utrechters te vergroten.
De cijfers

LEESOFFENSIEF
UTRECHT

In Utrecht heeft ongeveer 1 op de 10 volwassen mensen
moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 30.000 mensen.

Uit recent onderzoek blijkt dat 24% van de Nederlandse jongeren
laaggeletterd van school dreigt te komen.

Dit wil het Leesoffensief Utrecht bereiken:
1.	Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het
primair onderwijs;
2.	De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt
aantoonbaar vergroot;
3.	Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs;
4.	Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen
van hun (digi)taalvaardigheden.

Samen kunnen we meer
De ondertekenaars van dit manifest slaan de handen ineen om alle Utrechters taal- en
digitaalvaardig te maken. Zodat Utrecht een stad van gelijke kansen blijft en ook de
volgende 900 jaar de titel UNESCO City of Literature waardig is.
Ondertekenaars

Buren
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Buren

Daardoor:
•	Voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen
actief mee;
•	Zijn Utrechters gezonder;
•	Hebben Utrechters meer kansen op de arbeidsmarkt;
•	Worden Utrechters beter ondersteund bij schuldenproblematiek;
•	Zijn Utrechters beter digitaal vaardig en weerbaar.
Het Leesoffensief Utrecht wil hiervoor meer doen en wil het beter doen.
Door bestaande landelijke projecten als Boekstart, de Bibliotheek op School
en cursussen Basisvaardigheden te intensiveren. Door de medewerkers in de
kinderopvang, leerkrachten, docenten en studenten aan de lerarenopleidingen
beter toe te rusten voor leesbevordering en door lezen onderdeel te maken
van meer dan alleen het vak Nederlands. Door onderling onze kennis beter te
delen, onze inspanningen goed af te stemmen en samen nieuwe projecten te
ontwikkelen.

De cijfers

Eén op de 20 Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) voelt zich
beperkt door digitale vaardigheden.

Bij 65-plussers is dit zelfs één op de vier. We gaan er vanuit dat
er 68.000 inwoners onvoldoende digitaal vaardig zijn.
Dit manifest is een initiatief van de Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek
Utrecht (d.carasso@bibliotheekutrecht.nl) of Roy Kreeftmeijer, directeur Taal Doet Meer
(roy@taaldoetmeer.nl).

