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Terugblik op de Week van Lezen en 

Schrijven 

Van 6 tot 12 september was het de Week van Lezen en 

Schrijven. Tijdens de week vroegen mensen en organisaties 

door het hele land op veel verschillende manieren aandacht 

voor laaggeletterdheid. En met succes! 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 
 

  

Startpunt Vrijwilligers gelanceerd 

Op Wereldalfabetiseringsdag lanceerden we samen met 

Stichting Het Begint met Taal het Startpunt Vrijwilligers. Daar 

kunnen vrijwilligers alles vinden wat zij nodig hebben om 

mensen te helpen met het ontwikkelen van hun 

basisvaardigheden, zoals spreken en luisteren, lezen en 

schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De nieuwe 

website biedt een overzicht van de oefenmaterialen en 

beschikbare trainingen voor vrijwilligers. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/RmJWsJOGgsWi8nnhOkDgxXcz1d-0NkbtptzRWVPNT51yNOidVp5P5nLvFKE94iDeu_4MvI3U64boKieGQf46AQ/aUZIYFg3Li4ie4W
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/_DjMotWhLy-wpMbzx-OYtbQSmgjUyRlU4JFOK862fU_v76vnk3WjMWRNJxp5BAb4KV1Q8yy0h5AmIBduwK-ZVw/tPeH5WqGB2UiA5x
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pZVqXZvbrFSEBs7kghTx0HHFEj9z8IlaJsV0E_JB0fOlx_34fplr4fjSKDpbdbGXjOLwkjASW2lkD5L8stZn0A/LxgPYKphTiC9fnH
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Y2npdg4IyC5pueMaX0aIJlg9qjYkIQ-CN59vVyDxuDwU4OabhGu-He0dEbxHkoMUR4p_ivSBgmk5wJYyDRvNxg/YzmcDWadP2yZ9vx
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/r2PDFl_Q6Rx5_c76eujfSI4m-vEvfOqU9pxW1LJOOnMknt_A5UkDyn5chl-QUKiTAGN7GW_1nxm17cpyRUigUA/9EcaGJeT9DvUPdx


 

  

Sollicitatiespreekuur voor 

werkzoekenden 

Stel je voor: je wilt graag werken maar je hebt geen computer 

of internetaansluiting. Óf je hebt beperkte digitale 

vaardigheden. Hoe vind je in deze digitale wereld dan een 

baan? Onze adviseur Radj Ramcharan vertelt over de 

oplossing in Utrecht: een sollicitatiespreekuur in de bibliotheek. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 
 

  

Door de coronacrisis stopten veel 

laaggeletterden met leren 

Dat blijkt uit ons rapport ‘Hoe heeft de coronacrisis de 

volwasseneneducatie beïnvloed?’ We vinden deze situatie 

zorgwekkend. Nu de samenleving weer meer open gaat, 

moeten we weer aandacht hebben voor de aanpak van 

laaggeletterdheid. De samenleving wordt namelijk sterker als 

iedereen mee kan doen. Daar zijn voldoende 

basisvaardigheden voor nodig. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Kennis vinden én delen op website 

Expertisepunt Basisvaardigheden 

De website van het Expertisepunt Basisvaardigheden biedt 

sinds kort een aantal nieuwe mogelijkheden. Op basis van een 

behoefteanalyse onder hun doelgroepen breidden ze deze 

website uit met manieren om kennis te vinden én te delen. Zo 

zijn er een kennisbank en verschillende themapagina's 

toegevoegd. Hier vind je allerlei informatie over 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/KwdvAHqTi-7QRPRiIBN8_LfD7-o3sSQJLe6yjDCCwRwBuKpdw-C-YYLk7kWRCHlE-F9vPRcNKGuwxWOxKgnY6w/VskPJmtbqwiEIIK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Ivb8qu49tA24oO0Ogn7Lco27DItOwlxnoVdXBhZ22PIWBhGMV_Q9Cx3iPXWakVzpiAFJgCNt6rmjb-ATyJrJzQ/rPaKrP486GYfrDy


 

basisvaardigheden. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 
 

  

Een duidelijke medische vragenlijst 

met de hulp van Taalambassadeurs 

De gemeente Rotterdam zet Taalambassadeurs in. Zo heeft 

het Franciscus Gasthuis Rotterdamse Taalambassadeurs 

gevraagd om een COPD-vragenlijst te beoordelen. Lees hoe 

ze dat aanpakken en wat het belang is van toegankelijke 

communicatie in de zorg. 

 

  

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 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/lUfeBKmHsUjBnLGWW-d6vGQ2CioySxFQt3apfOp7LRXLRAjdR2NloqVPE0A2SCG_6eJ2wPI08j8NQD3bVIVYeQ/dWpGWDVKJgUbkUC
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Of5f9sBGiSBc-1wZXXWKmT7AkxJot6iDZAoGuoSoyvTyQww_1ChMmOZdslCyTpJoSvovUeTW7RHEC0cBrr4oPg/pk9naWtWFE3cDZb
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/JZpHNtIeRZwIq8oFUTsNu_Lsmf68quOCVjaDrIbLG_Ycs2yEoXBo9MP5B9XYafn-3zcXxTEq5N0V_Gy6BD2T4w/reC9RazBVFvKkfP


 


