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Nomineer jouw Taalheld 2022 

Elk jaar zetten veel mensen en samenwerkingsverbanden zich 

op een bijzondere manier in om basisvaardigheden te 

verbeteren. Met de Taalheldenprijs zetten we hen in het 

zonnetje. Op maandag 20 juni 2022 reikt H.K.H. Prinses 

Laurentien der Nederlanden voor de zevende keer de 

Taalheldenprijs uit. Nomineer nu jouw Taalheld. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Rondetafelgesprek met Google over 

digitale vaardigheden op de 

werkvloer 

Hoe kunnen organisaties inspelen op de groeiende vraag naar 

digitale vaardigheden? Digitalisering op de arbeidsmarkt en in 

de samenleving maken het belang van digitale vaardigheden 

voor iedereen steeds groter. Om de verbinding tussen beleid 

en praktijk te leggen, organiseren we samen met Google een 

rondetafelgesprek. Met vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid. 

Interesse? Meld je aan. 
 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SWaMwn2DI7dBeim1VFn8AM7KC99jtU05XNhul_ct4ztAeGmjjg62pSfcThv_1q2YW5mhAtOYmQtUh8DdgkgB0A/G2ED6X2D96KnTsN
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/90xcTEphLSqW7LruQYAv75usrrdhoXuEYzkOq0ckl0AvU50zNpWVGQtihARgfTlfTfyy6S3N3VqRXyvuXcsbUQ/gFVpBhCb6FwC3YR
http://www.taalwerkt.nl/
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/07yaF1EggO3eB5eU9rnT4Z20w0rp1m2YSl7geZQEUW3_gKYgpKmX_cHjiDSFmS66bn68l-JH_N_su-TIkP8Udg/YyiZDe7X5uhWZqL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/zCrHeiWcpxMS_YdsY4D0sZYfm6bDwvmXiXOsG6xbS7bYBhDlBE3Y-zT_H0ohIVTA1VqoD--3IV-F9X6nAPA6Hw/zQv5u5yUaBN8dGz


  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Kennisbijeenkomsten voor 

gemeenteambtenaren: meld je aan 

In mei en juni organiseren we vier bijeenkomsten voor 

gemeenteambtenaren die de regie hebben op het thema 

laaggeletterdheid. Dit doen we samen met onze partners VNG, 

Divosa en Tel mee met Taal. Ben jij erbij? 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Werkgevers aan de slag met 

basisvaardigheden via 

www.taalwerkt.nl 

Investeren in basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale 

vaardigheden loont. Ook op de werkvloer. Expertisepunt 

Basisvaardigheden lanceert daarom de landelijke website 

www.taalwerkt.nl. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/YOa3pUXaDgIHsS3_bk_wC9NSvxbU1x28YYxIMknQU5eh2hdIsywFxhtJWt8oNH2ELEob0UXsYYwNpRp38icflg/eKbM7PQ8CQhSHdi
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/jcJ6DAFlzzgxYuLLRFmpRB_S-3OPtdYoDCGCgSKaoP6Qal6VPhAojKLK4Y5D0JwAc1ytcHO17VJqGfbW8j6Few/sbqCeEkzGZ5ZCqF
http://www.taalwerkt.nl/
http://www.taalwerkt.nl/
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/T-Wtc0GQdbu4aMDgqQhP4bH1kjo7LGOWG_T30M1sSlfKI7gdcuMq3afLrNsEWNzK7pU29PkNkdhnnwVezspyJw/NEyeqhCmfbJyKYT


 

  

Interventie Hoe bereik je 

laaggeletterden in jouw gemeente? 

De communicatiecampagne ‘Ik wil leren’ helpt laaggeletterde 

NT1’ers te bereiken. We ontwikkelden Ik wil leren naar 

aanleiding van een lokale campagne voor de NT1-doelgroep in 

Friesland in 2016. Deze lokale campagne met de slogan ‘Wat 

wil jij leren?’ was zo succesvol dat we besloten om hiervan een 

bredere campagne te ontwikkelen. Deze is beschikbaar voor 

lokale (taal)netwerken. Wil je de campagne Ik wil leren 

inzetten? Lees dan verder. 
 

  

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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