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Gemeente Alkmaar: "We maken 

laaggeletterdheid steeds onderwerp 

van gesprek." 

De Alkmaarse wethouder Elly Konijn-Vermaas en 

beleidsmedewerker Carla de Ruiter zetten zich elke dag in om 

laaggeletterden te ondersteunen. Omdat veel problemen 

binnen het sociaal domein een link hebben met 

laaggeletterdheid, werken ze het liefst integraal. Dat bereiken 

ze door het onderwerp steeds ter sprake te brengen. “Je kunt 

het nooit te vaak over laaggeletterdheid hebben.” Lees hier 

hoe de gemeente Alkmaar laaggeletterdheid aanpakt. 
 

 
 

Lees verder 

  
 

 

 

 

  

  

Nieuwe manieren van leren 

Dankzij een extra bijdrage van 375.000 euro van de Postcode 

Loterij kunnen we nog meer laaggeletterden bereiken. Met 

deze extra bijdrage gaan we de komende twee jaar nieuwe, 

positieve manieren van leren ontwikkelen. Door te 

experimenteren met gamificatie en serious games willen we 

laaggeletterden motiveren om hun basisvaardigheden te 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/5KNdoyaRyyUPk8ZBCQVEFDr139s3XHNy8Bw5a9xX-FbGoFWy5Up54PIEAhTxIom9vNKNfmqSWxKGdD2G0wZ0-w/i9uqaWBrZMWdRzA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/KwqsMf57bHr4dAgfy04e28-dJSg1pslT541tbmh0pfuOH592XnRtzQ-wQibZH_mrC8SiwbJ2uIIt69VCDbmg_A/87RCR4aXYbx79Ca
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/A6CcXvafTUJAZmizp8fsybgErnpPRMdpYr69_3ujHmS8cgSr5_zuTP59OA7znSn3dC67p_Pklsu4ox0tYBqIBQ/LD5ayW6ebKpdNxr
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/g6VPqvMfAPOLLVQ5fxvQ2XGzlY02D4N_niLYi_vFyhADVMXDjzzX6bfGaE3jqEDXJHmK4rKzCTR74x9inUhhYg/96wsCFK598xuKSG


 

verbeteren. Dat betekent dat we bijvoorbeeld gaan uitproberen 

hoe je kunt leren door een online spel. 
 

 
 

Lees verder 

  
 

 

 

 

  

 

  

Hoe bereik ik laaggeletterden binnen 

in mijn bedrijf? 

Hoe bereik je volwassenen met Nederlands als eerste taal? 

Dat zijn volwassenen die het Nederlands als moedertaal 

hebben. Maar ook laagopgeleide Nederlanders met een 

andere moedertaal die wel een gesprek en discussie kunnen 

voeren in het Nederlands. En leerbehoeften hebben op het 

gebeid van lezen en schrijven. 
 

 
 

Lees verder 

  
 

 

 

 

  

 

  

Kanaleneiland Leest: Pak een gratis 

boek mee! 

Om ouders in de wijk Kanaleneiland in Utrecht te stimuleren 

hun kinderen voor te lezen, plaatsen (Digi)Taalpartners vijf 

mini-bibliotheekkastjes in de wijk. Tijdens een feestelijke 

onthulling op vrijdag 28 januari plaatsten zij het eerste kastje 

bij het Krachtstation. Deze actie volgt op het uitdelen van 

afgeschreven kinderboeken tijdens de Week van Lezen en 

Schrijven in september 2021. 
 

 
 

Lees verder 

  
 

 

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pl6uRJ22q0I2JdWIeV21oR0fNWCaBFjJdJfTUDUuLD6y_21pCAHAJ3_1N4vhbRitVF8qnvvoma8nYZkzYFu2yg/W8KqG9h8DLcKkqn
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/u1dmaRow6gaxQA72wz8hNVTs6-2KTA-r0EZjQpnljZPItCXBkE8CotkHj30TcG3_ERIfcuJQxARTY-PymUAcdw/vi7LNtN6uwH9pPm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ZCRuZLLXBRcgP_o3I65Yvy6n2G6w-X44dANEmkxmbO9uMXKgDziIBkk5PiRPiPOp37KB9LzGZeoxS7NkC8PZNQ/dfLdWFbXPAMavIk


 

  

Verbeteren leesvaardigheid met 

effectief leesonderwijs mogelijk en 

noodzakelijk 

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de 

Universiteit Leiden overhandigde het rapport Sturen op begrip: 

Effectief Leesonderwijs in Nederland aan de Vaste 

Kamercommissie van het ministerie van OCW. Daarin staat 

het voorstel om onderzoek te (laten) doen naar de oorzaken 

van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het 

funderend onderwijs. 
 

 
 

Lees verder 

  
 

 

 

 

  

 

  

Donatie New Skool Media voor 

aandacht laaggeletterdheid 

New Skool Media schenkt ons 5.000 euro. De uitgever van 

tijdschriften als Formule 1, EW (Elsevier Weekblad), KIJK en 

Vorsten zet zich daarmee in voor het verminderen en 

voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. 

 

 
 

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. 
 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/k86P0S99-Cy2uFy-czfgtV9nNeF658TipjJZBeHMT3RV-_e73hQAiqMNaTV8-vYwZ2CG5MYTd1Gb-n9MhQyfXw/8n2NRZVUEVBRkTF
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/7R8Pnnm_VF7OwH3b1rJBu3mlrJgooSupCXCESjyR5vtk1eTbK4_SA6gnIU7NfhHbnfFgebcd_zJC_2rOjAbX_w/aMVZEzUCSz56PW6
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