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Vernieuwde Digimeter: screenen op 

digitale vaardigheden 

De Digimeter is een eenvoudig af te nemen online 

screeningsinstrument om inzicht te krijgen in de digitale 

vaardigheden van deelnemers. Onze vernieuwde Digimeter is 

vanaf nu beschikbaar. De belangrijkste verbeteringen zijn dat 

de vragen van de Digimeter aansluiten bij de huidige digitale 

ontwikkelingen en automatisch worden afgestemd op het 

niveau van de deelnemer. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Handreiking Politiek voor iedereen 

De politiek is voor veel mensen niet toegankelijk. Daarom 

maakten we samen met ProDemos en Ieder(in) de handreiking 

Politiek voor iedereen! in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De oproep aan alle partijen is duidelijk: 

maak de verkiezingen van 2022 toegankelijk. 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SKK-7D74o150jJ1Do30FAGUNj-KOJ6u1A7t6vLbQqdpKkMMqFluL_pdOtzw-RNjXGKvdMB5rnGmms4nV5E1nwA/wrE26Ub2Vdx9mbq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/mkoZGAkKhzGy8U3wquM0QF2qjluw-FnPgAvDRce9HoS5N8Xbn-ehybsZGmt8Jp4DpRnN7PjqVeC12N2xZfXUXQ/vs6xgtIs6nEjRMh
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/wzLLtS9wVdiRrxhHef7Py4Utxbs-1Q52j9sRU65E5wdkwf2K5TuwSEyXX8IjxTLmXidivcabfjjvUVcHqcMCng/ic7z3bgx39ki7gm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/N_od17Ra_C8xlB-EVz82Nxpmquc_EJs-ny2ZepG9sIaXnODnvq_1qOYx0di51Wq9J0953nZJtqrMQLtwDpc-Yw/vjMCs64K6nC9IXf
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Nieuwe bestelronde voor de Escape 

Koffer 

De Escape Koffer is een draagbare escaperoom die je 

makkelijk kan opzetten. Je kan hem inzetten om mensen te 

laten ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en 

schrijven. Het is een heel geschikt instrument voor 

professionals, bestuurders en vrijwilligers die meer willen 

weten over laaggeletterdheid of met het onderwerp aan de 

slag gaan. Meer weten of bestellen? 
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Verkiezingskrant in gewone taal 

In maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. 

Verkiezingen zijn lastig, zeker als je moeite hebt met lezen en 

schrijven. Samen met ProDemos maken we de 

Verkiezingskrant in gewone taal. De krant geeft op een heldere 

manier informatie over de verkiezingen en stemmen. Zo kan 

iedereen meedoen. Je kunt de krant bestellen vanaf 

november. Je krijgt hem dan begin februari thuisgestuurd. 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/JaEinnj4lR5l_mlauSVCTbQ27AqFt2bwTlNvTprNdap2CON6p5TD0oHPtE96TzjYfYSPn-lFbC3ek7NfVAuYmQ/vHpHI6bxiLLxwcJ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Ys-GZHbgzZj8qJZclfhJwJXV5_eIrxsRr_n5H3MC6cNxaA_aTf-Pk9OSrgqA72xNBj6t0L3qjQYi9wH1ycy0aQ/yr45JPss7NgJ4bK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/1L1bN45h2Q_7dQa98FUzxxSlW5wZUpqJ3OzQ-Z-BA4fVL3mvGvWcY8IS0lVFAs6mhMFy_sNO0bE8ac7J-oC5-w/Lqpzmst9ibPTrgP


 

  

"Dat heeft mijn papa ook!" 

Het project LTTRS in de kop van Noord-Holland laat kinderen, 

hun ouders en leerkrachten zien hoe moeilijk lezen kan zijn. 

Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving hebben een 

grotere kans op een lees-, taal- of rekenachterstand. 

Leerkrachten die dat signaleren kunnen kinderen extra 

ondersteunen. En ze kunnen ouders die moeite hebben met 

basisvaardigheden doorverwijzen naar (gratis) taalscholing 
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Nieuwe ronde Tel mee met Taal 

subsidie voor werkgevers 

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kunnen werkgevers 

weer subsidie aanvragen. Wij adviseren hier graag bij. Met 

deze subsidie kunnen werkgevers investeren in scholing van 

hun werknemers op het gebied van basisvaardigheden. Als de 

scholing leidt tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid 

en/of digitale vaardigheden, krijgt de werkgever tot 67% van de 

gemaakte opleidingskosten vergoed. Interessant? Wij denken 

graag met u mee! 
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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. 
 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/zhzt808LcyKZS7VaKVEBnm_5IjDAP0-hYAoEtZBzMPrMC4JaTCqVY8U_KxSkBzG9djv_niIkD9aUIt6aI1RQIQ/gCvQ4Rq3YDtMUMx
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/U-lmSo_gKNfI7vNMaHH3CSTjrlI9YADtAb5iDp0J4JSJdvLR8DmIQFW9b3nHdQ10u17znGdl6InxW_hK9WnyEw/xtcGiet5vyv9xRi
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