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Week van lezen en schrijven
2022
Ben jij al klaar voor de Week van lezen en
schrijven?
De Week van lezen en schrijven staat al bijna voor de deur! Dit jaar besteden we extra aandacht
aan ouders en laaggeletterdheid. Is jouw organisatie er al helemaal klaar voor? Nog geen
activiteit gepland? Op de website vind je materialen en ideeën waarmee je ook nu nog veel
acties of activiteiten kunt organiseren!
Organiseer je een brievenwasserette? Of ga je aan de slag met onze escape koffer? Deel jouw
momenten op social media met #WeekVanLezenEnSchrijven2022. Bekijk ook deze pagina,
waar je een social media toolkit kan vinden die je kan gebruiken tijdens de Week van lezen en
schrijven.

Publiekscampagne gaat starten
We voeren al een aantal jaren de landelijke
bewustwordingscampagne ‘Een van deze mensen…’. Deze
continue campagne richt zich op het herkennen van
laaggeletterdheid door te laten zien hoe onzichtbaar het is voor
de buitenwereld. We hebben nu ook nieuwe uitingen aan de
campagne toegevoegd die zich richten op het doorgeven van
laaggeletterdheid aan je kinderen.

Lees verder

Laat je inspireren bij de online
kennissessies in de Week van lezen en
schrijven!
Er zijn sessies voor verschillende doelgroepen, voor mensen die al langer bezig zijn met
laaggeletterdheid of mensen die hier pas kortgeleden kennis mee hebben gemaakt. Voor
professionals, politici en vrijwilligers. Dus of je nu een doorgewinterde beleidsmedewerker bent

of net begonnen als taalvrijwilliger: Schrijf je alvast in voor de sessie die het beste bij jou past!

“Vrijwilligers maken het verschil!”
Ben jij (taal)vrijwilliger? Dan is deze sessie voor jou! Als
vrijwilliger doe je ontzettend belangrijk en mooi werk. Soms
ben je op zoek naar oefenmateriaal om te gebruiken met je
deelnemer. Of wil je je eigen vaardigheden als coach
verbeteren. Tijdens deze sessie laten we jou de mogelijkheden
van het Startpunt Vrijwilligers zien. Ook kun je aan een panel
van experts jouw vragen te stellen over oefenmaterialen, het
gebruik daarvan of hoe je jezelf als (taal)vrijwilliger kunt
ontwikkelen. Lees hier meer en meld je aan!
Lees verder

“Een preventieve (gezins)aanpak van
laaggeletterdheid.”
Een sessie speciaal voor (startende) beleidsambtenaren
onderwijs, vve en jeugdbeleid. Hoe doorbreken we de
intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid? Deze
vraag staat centraal in deze kennissessie. Meer weten? Lees
verder en meld je aan.

Lees verder

“Basisvaardigheden op de Politieke
agenda.”
Wethouders, politici en beleidsadviseurs opgelet! In deze
sessie gaan we in gesprek over bassivaardigheden. “2,5
miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd”. Wat houdt dat
eigenlijk in? En wat moet je hier als bestuurder of
volksvertegenwoordiger over weten en aan doen? Deze vraag
staat centraal in deze kennissessie. Lees meer en meld je aan!
Lees verder

“Gecijferdheid en digitale
vaardigheden als onderdeel van de
integrale aanpak laaggeletterdheid.”
In deze kennissessie krijg je inzicht waarom aandacht voor
gecijferdheid zo van belang is in de huidige maatschappij. Een
ervaringsdeskundige vertelt hoe belemmerend beperkte
rekenvaardigheden zijn. We delen een praktijkvoorbeeld van
een aanpak basisvaardigheden in samenhang. En je krijgt veel
tips om zelf aan de slag te gaan met het borgen van cijfers in
beleid. Lees verder en meld je aan!
Lees verder

“Een integrale aanpak, of hoe eet je
een olifant?”
Het realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid
is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In deze sessie
vertellen we er alles over. Lees verder en meld je aan!

Lees verder

NOS Nieuws van de Week breidt
verder uit naar lokale en regionale tv
Vanaf de Week van lezen en schrijven kunnen nog meer
mensen het NOS Nieuws van de Week bekijken op tv. Het
NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en
met extra uitleg, ontwikkelt en getest met NT1- en NT2cursisten. Vanaf 7 september wekelijks te zien bij RTV
Drenthe, Omroep West, Den Haag FM, Bollenstreek Omroep,
Omroep Tilburg, ZO!34 en Omroep Venlo. En elke woensdag
om 17:00 op YouTube.
Lees verder

Heel veel plezier!
En kom je er nu niet aan toe iets te organiseren? De materialen en ideeën op
www.weekvanlezenenschrijven.nl blijven daarom ook na de Week beschikbaar tot het einde van
2022. In de Communicatie Toolkit vind je ook communicatiematerialen zonder datum zodat je
deze nog steeds kan inzetten na de Week van lezen en schrijven.

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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