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Kennisbijeenkomst voor gemeenteambtenaren
Laaggeletterdheid in Nieuwegein hoog op de agenda
“Ideale leeromgeving door namaken realiteit.”
Telemarketing in eenvoudige taal
Taaldocenten gezocht voor NOS Nieuws van de Week
Evaluatie website Stichting Lezen en Schrijven

Kennisbijeenkomst voor
gemeenteambtenaren
Speciaal voor gemeenteambtenaren organiseren VNG,
Divosa, Tel mee met Taal en wij kennisbijeenkomsten over de
aanpak van laaggeletterdheid. Op basis van vragen uit
gemeenten hebben we een creatief en interactief programma
samengesteld. Ook kunt u als gemeenteambtenaar volop
sparren en kennis uitwisselen met collega-ambtenaren.
Lees verder

Laaggeletterdheid in Nieuwegein
hoog op de agenda
In Nieuwegein wilde de wethouder laaggeletterdheid onder de
aandacht brengen bij de raad. Daarvoor schakelden ze onze
hulp in. Lees hoe deze samenwerking tot mooie resultaten
leidt.

Lees verder

Ideale leeromgeving door namaken
realiteit
Veel werkgevers zullen het herkennen: je wilt werknemers die
moeite hebben met lezen en schrijven graag helpen, maar je
weet niet hoe. Want op welke signalen moet je letten? En hoe
praat je over iets waar veel mensen zich voor schamen? VRmakers Rufus Baas en Bob de Jong ontwikkelden een mooi
hulpmiddel: de VR-ervaring.
Lees verder

Telemarketing in eenvoudige taal
Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) maken wij een lesbrief voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven. Zodat zij ook alle informatie over de
telemarketingwet begrijpen. En weten wat hun rechten zijn als
ze ongewenst gebeld worden.

Lees verder

Taaldocenten gezocht voor NOS
Nieuws van de Week
Samen met de NOS ontwikkelen we een journaal in
eenvoudige taal. We testen dit journaal graag met hulp van
taaldocenten. Lees snel hoe je kunt meedoen!

Lees verder

Evaluatie website Stichting Lezen en
Schrijven
We willen partners helpen in de aanpak van laaggeletterdheid.
Ook willen we informatie rond laaggeletterdheid toegankelijk
en makkelijk vindbaar maken. De website is daar een
belangrijk middel voor. Daarom vernieuwden we vorig jaar
onze website, www.lezenenschrijven.nl. Nu gaan we die
evalueren. U als gebruiker kunt daar waardevolle feedback op
geven. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.
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.
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