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In deze nieuwsbrief 

• Praktijkvoorbeeld interventie: ChangeLabs in Transvaal 
• Materiaal Voor 't zelfde geld vernieuwd 
• Nieuwe media en beroemdheden sleutel voor bevorderen leesplezier jongeren 
• Friso Douwstra treedt toe tot raad van toezicht Stichting Lezen en Schrijven 
• Verontrustende cijfers Inspectie van het Onderwijs: veel leerlingen halen gewenst 

‘streefniveau’ voor rekenen-wiskunde niet 
  

  

Praktijkvoorbeeld interventie: ChangeLabs in Transvaal 

Elke maand delen we met u een praktijkvoorbeeld van een van 
onze interventies. Dat zijn planmatige en doelgerichte aanpakken 
of activiteiten. Met als doel: laaggeletterdheid voorkomen of 
verminderen. Deze maand: Changelabs in Transvaal. 
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Materiaal Voor 't zelfde geld vernieuwd 

Voor 't zelfde geld is materiaal dat speciaal gemaakt is voor 
mensen die hun financiële administratie op orde willen brengen 
en houden. Het is geschikt voor mensen die moeite hebben met 
lezen, rekenen en schrijven. 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/4D5EEcRXZk7URlFGb-EzuFUGNrIuN9ApPGxgyGl0goYhLkQfAoAVUKqBVut-SaCy1Ii6FEDtb-xI8AV9eEiOFw/NLnEvx3PPktS8Gy
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/PsMPpVOFoGviyMd0v0WM75tRm3GFmg1ztHvH07e7nPktzBxFiNY-awWWqK0Q256MhUc4Jdcybs8Y1evmq5zSRA/iKZr3BTXjarseym
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/-bY1U9vWBofS0r52hgG2-UNJKif24guwwsne--Lr9H8aW3KYKLWCgB5da3gRmyPfy7XI1XomDXkSzEENAL2mCQ/gNQ59jW8t9QG87p
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/UItEHFdICH-8XN6OpcRspNYW3dDLq-EXsy3r6LwwNzaeZO6g5GtL1wDmetqjA2-uAu-uoFmIIoVQIME6bWt7ZA/mdZsTyzBh86G7wj
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/LI9Uz6QPc3L0zh7k2soRY3-YNAUSLpNF0gAYJKSUOggSE2gsdomSkDW_DZcy248uM16d7ZFjlprHFzdACgL8qw/VVYcE6cnxzDwt34


 

  

Nieuwe media en beroemdheden sleutel voor bevorderen 
leesplezier jongeren 

Uit onderzoek van Qrius blijkt dat driekwart van de jongeren 
tussen de 12 en 20 jaar het liefst een boek van een beroemdheid 
leest. Dit kan een oplossing zijn om het leesplezier onder 
jongeren te vergroten.  
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Friso Douwstra treedt toe tot raad van toezicht Stichting Lezen 
en Schrijven 

"Iedereen wordt geboren met zijn of haar eigen gaven en 
talenten. Die tot ontplooiing brengen is een gespreide 
verantwoordelijkheid van mens en maatschappij samen. Lezen 
en schrijven zijn essentiële onderdelen voor het ontplooien van 
die talenten. Met deze nieuwe rol draag ik daar graag mijn 
steentje aan bij." Op 1 april trad Friso Douwstra toe tot onze raad 
van toezicht. Met zijn ervaring is hij een grote aanwinst voor 
onze organisatie. 
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Verontrustende cijfers Inspectie van het Onderwijs: veel 
leerlingen halen gewenst ‘streefniveau’ voor rekenen-wiskunde 
niet. 

Na eerdere rapporten over de verontrustende staat van de lees- 
en schrijfvaardigheid van leerlingen, stelt een nieuw rapport van 
de Inspectie van het Onderwijs, uitgevoerd door Peil.Rekenen-
Wiskunde, dat ook het gewenste ‘streefniveau’* voor rekenen-
wiskunde door veel basisschoolleerlingen niet wordt gehaald. 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Rcmc_e2cBTGeCuNLsHVq3vHrMogXeHBeZxocsVMD3EFhFX1_FYKipn4KXsPgrPl6PH5KBLzXPDyb-HdbsuRbfA/P2Pf9kq6Id5AeLk
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SxGcPMAfobgtAehszOdOwrEjViVY41sJKwSMFUHVLHFHmeQGnvZxr9PwE_bliilfShrRi1-ogrHOKR58furXog/SZgTVc6IiHJk5Cm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/QBZwZaLrEuwa486ne4CFf1M0R3GMVnH1voLYtrKv9H2c-6QhrHOBNXVTNZGajEqJ_l1CJ1giWaCkg2p-c88jTA/ywLjV7jaJjWeazc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/G4MYjk9VtI9p06YO0YLeL1UaTf_FBwKP6HfqalW0u1KkEtV_CRy1riJWVBhnuirW5uNY9EAIQpuyzrfPLrX5qA/KvtmeAWJzGBrBtu


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. 
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