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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 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hd_33rr3qtCw-9ewzeD4TahKikhFY9SYDe89vNjT6g2iPGRGdP7PVJNX3CqtYYfBEovsMHd7kcTYh6Ee5-HypQ/3jUNTz6C2mrinXV
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ksRcUAwkNtClemmD-2_71FEDW_flnODTaRMNHXBjfwvI2us2QF2JKXng-HOdEXZoX-hFFwP8zISHuuc5ahpYHg/DHHrQ5CVkDAs3HR
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/M6PdNQes1S6r30dSD4SDK2OGhAmKLmNSI20H2rn3aK_FBjy-SqrwwFamB2ZuBjcChTKOQHmDePqumDQXjlpvjg/tZHREn9nfYa53vS
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/jtRTx0i7Xx-HixSfnF1B3feC9r1Wp7m75ZrHaaQldR6CxMTBiRj-r0UOcaVL9HtHmpKSEnzR7GfySFr7O-6z7Q/zcVC98swpHfqQWC
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/uJGsBUjMfOFcEMVf5r2G2fkUKYi_qGa-pYYUxdTCfdaft2umXTC_PGqtm-SItd7KymlxTHV6y-XIFODcp1KE4A/uUUryTn5RIt9CXK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pMRkJNuqKHcMXjM3-ieb6irVv2XnpW70grUhijh3p7RBGQTVyt8FQAg7IIRNjVdW-FPauvOT0jO8agYemIerxw/IuIJ5IAjzdzZtSy


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 

    

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/F5unStsAxxFOW6Qa3wWV6AMmcKGvLz23KW1RT9CSSoq3f2bHrkjG7Djo6DQtdCNBo1YfTCbJ5KoWA9823dn7ag/2ENUehGEJ9jxDfC
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/9H3pwr2ka5t5RVUN-C3jh5h4B1mICD6vMCFi45PZUi6-ebp4PJNpdqH7RGFSr1xKtT-zODfTC32ZinoI_rKjbQ/Aszxi97qSyq74LH


 

  

“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! 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/BaJ3_WDeUue9HfBJ2JgCEkQ-5o508pv37OrZueJS3JfQphi3zCzILiqUch1m-AL0RqEKfrRDoNt1CRkFh4Evvw/zDteyB5YzwmdFtZ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/9C4x3vKXCJq4ifuWglxU_m6octc0QNgJ9ro3NqicuCEECtjig0PYUhXIyRJcsYMOl5YcDNDj9hDo977GEE_qZw/NUizWPXNVnbKwnc


  

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 NT2-

cursisten. 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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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/qvdSFHdl-a93YreVLNyCyysHi3Hhz_niMQsuDUqvwZ3ThUjIahAnOFYzH4s7L50sPm3x1hN_Y_08cnU2deY6ug/CFQeSMb7HjIpyB9
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/K4hcUWc3s4EBiSQf8YjuR6VSyTOujbWfb8uVLVsqDQls2Caah5DcpCVBud57Sw-vlPz6G-Ecfq9VxBYmFiX55A/VbxkZqwt4Rw3J8w
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IdsAEytbbTFho-Opju_UPNNF6Dekmm7GaGhQz0_GfgMWGDh3KKvQnBZfm7EEFGT0-zNhqqr3Z1qE7LUpz5ayzw/e8htk8NXtIQPALH


Stichting Lezen en Schrijven 

 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 
  

070 - 302 26 60 

info@lezenenschrijven.nl 
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