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kennissessies 

• Je bent nooit te oud om te leren lezen 

• Een andere jongere helpen met taal en er zelf van leren 
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Week van Lezen en Schrijven bijna 

van start: laat je inspireren bij de 

online kennissessies 

De Week van Lezen en Schrijven gaat bijna beginnen. We 

organiseren meerdere online kennissessies. Voor mensen die 

al langer bezig zijn met laaggeletterdheid of mensen die hier 

pas net kennis mee hebben gemaakt. Dus of je nu een 

doorgewinterde beleidsmedewerker bent of net begonnen als 

taalvrijwilliger, meld je aan! 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/nVYNS6CRJ-TmidTNkaxr5JsH6TeXPGpsxbAufIc3hjQHy0WKNwghAMxWmGPj76EL-E1xEpMeCJkynukewv97iw/UyUyUrdqSIK3RdS
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/I1YSVUF5v_91P2bd-III_OQeMEk5l7rquUcSdjVKUEZrlI-uTlCVmHPhJKCDriTBwaZ2f9sGkghYkdEYMN00cA/N7ieiES2NSmfuu5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IUB29z9RdteccpvsZLMp3cV1bkr9xtGABXiG7JsVJ4P8EDsvQplodTrqXIdwvrBgxxYpzobit1oI2y4AATcl5A/SPkhCbTZZ8GUapZ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/kKw5hCqpe2DjoqhfMjBjUlXCaCKYFu1FiLDahfPX6yowzVTHwZYg3xQDaT2v4bXnqrX140MN6gAZBtjjsSsaIg/sXqactuLGhICBd6


 

  

Je bent nooit te oud om te leren 

lezen 

“Als ik volgende week weer kom slapen, lees jij me dan een 

keer voor, opa?”, vraagt de 7-jarige Pleun. Opa Ben glimlacht. 

Maar zodra Pleun uit het zicht is, kijkt hij bezorgd. Net als 2,5 

miljoen anderen in Nederland heeft hij moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Vaak schamen ze zich daar enorm 

voor. We maakten hierover een korte film.   
 

  

Bekijk hem hier 

    

 

 

  

 
 

  

Een andere jongere helpen met taal 

en er zelf van leren 

Taalbuddy is een officieel keuzedeel in het mbo. Een 

‘Taalbuddy’ helpt een andere jongere bij het verbeteren van de 

taalvaardigheid, met huiswerk of met het voorbereiden van een 

spreekbeurt. Docenten Judith Wolfs en Lydwien Steegh, 

vertellen over hun ervaringen.  

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 
 

  

Wat wij doen voor gemeenten 

Anna van den Boogaard, Landelijk Programmanager: 

“Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van 

laaggeletterdheid, maar ze hoeven het niet alleen te doen. 

Onze regionale adviseurs bieden ondersteuning bij 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. En we stimuleren 

innovatie en delen kennis”. Lees meer over ons aanbod voor 

gemeenten.  
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/wvm78f-SccyTHf7n3MTOT6ZDm7chyq0VRzUv3eMTFPUx65S3S5kA9Y6dxzgb6kLMrlu_-P5X1Y512-m9kqxv1w/wcGG8bRdWM9IBfq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/N_vyFCNojev5y3I0dlqZyfTQTbfqh5a7BIdUwC_A12cjuxM9kxcM2JsOS4hjFLS0YwKbXdPJy7HkCwAejKi5QQ/AVewwIb3NZMpNqp
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/FeRRbEtika6FRP-F9uJ6Y-P4QuhDHgZZmdniUXAnjscbKW_NkQb8wXvtKrS2vMqOCuv82nKu5giCGX3zvsrYwg/GvkQP8qDZmM6Dk5


 

  

De gezinsaanpak van 

laaggeletterdheid 

Ouders met taalproblemen geven die vaak van generatie op 

generatie door. Hierdoor ontstaat de cyclus van 

laaggeletterdheid. We werken met gemeenten aan het 

doorbreken van die cyclus. Daarom ondersteunt deze 

gezinsaanpak de ouders om hun rol krachtiger in te vullen. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 

Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en 

rekenen. En voor iedereen die daardoor ook moeite heeft met een computer of smartphone. Dat 

doen we onder andere door gemeenten en organisaties te ondersteunen bij hun aanpak van 

laaggeletterdheid. Wij werken daarbij als onafhankelijk adviseur en vraaggericht. Deze 

ondersteuning is onderdeel van het programma Tel mee met Taal (2020-2024). Daarin staat het 

voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW, 

VWS en BZK werken samen binnen dit programma. 
 

  

 

Stichting Lezen en Schrijven 

 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 
  

070 - 302 26 60 

info@lezenenschrijven.nl 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

   

 

Gegevens wijzigen  |  Afmelden 
 

 

 
 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/S0AmxsvsWvpgi4h4Xc67dVocovweYol_WgsdRdQRN9ClI_WAgyEvBIAmlQjFsyq7ETCLkU7BWopCUQS8pjP8Jg/Z2Mxzmd6r28su8n
tel:+31703022660
mailto:info@lezenenschrijven.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xeMctBugoVQAD_2yCQThYECRfABgOTQTh6jWwAn-doojMQvaMP2BFxtmvq-YyLg7Z0Pac4OqtHl8X8zbUvD8fw/fq3FpDPGLykf7KJ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/zHpFMZiP0MTg8q9fGECby2W5HzkmZRaoE7mT1rNSsIiZGUqgHO7cyQ5rqGcFK3dl7E7vNpZ95PAsZbNz7Ztr5Q/cI8uzWJmba9nnCX
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/kBo_TiLLP8QKJvwOLnBaW1ZlDc5Ob5-sDRLvntAi96Wsi6yaVsmJ0XA_I5fZk_3RizULSimPHr3YFeYprgkmjA/bvXmQDj7e2Ln7QI
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/GIGd6AaXGw93vxCpAkdMrOED14VUON5Pr-SH2uj6fvQ0s6qvEjWr_kRaTDmJIb0uE26VJh0ZDtmBC7fxasZChg/mRGxImjLJGeNmwn
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/nfJhQAJK58d9EWO8Ih-sBmXaDEngu67AJyd41tpczGZw6Uv0pj7jaAZMfPra9KB3sGvnd3LTAtMKiSsyx4tZdw/ATkNXX2uFACgrg7
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/aSYTqhV0o0D6jhrillzB4Werj62C4wcknqMt-jYD_BAiWhXxm2zuZXTU-AWyX0MZpxmlQXFu-MfLUGYzDt4YVw/pKDAspI9iUtahWP
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Qwzo0QqOXZ2Apc89kEdrhwUzl5WBNfmwoi0jYesoeodXQr1PSVFafb56kW9-cCftsTZKRqUbwrOk1sxdjY6C7w/6IzpKSCs94i9qwx

