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In deze nieuwsbrief 

• Voel je goed! bij een leerwerkbedrijf in Roosendaal 

• Hoe kunnen we ouders vaardiger maken in het digitale contact met school? 

• Hoe bespreek ik laaggeletterdheid met mijn klant? 

• Nieuwe leden voor raad van toezicht 

 

 
 

  

Voel je goed! bij een leerwerkbedrijf 

in Roosendaal  

Als werknemers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen, 

kunnen ze beter werken aan verdere (vakinhoudelijke) 

ontwikkeling. Voel je goed! is een van de projecten die 

leerwerkbedrijf WVS uitvoert in het kader van duurzame 

inzetbaarheid. Dit programma is specifiek ontwikkeld voor 

mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden. 

Lees de resultaten in ons praktijkvoorbeeld. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/caElMXkEu52EFwJ-74FUIbgI3M6fSBv_hQ3HhuiondGDOVqTbHmzc5k568AqNaprYZwFaNA9N0v4mCRq5z0egw/6nYQ62FGQWsTZLA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SIZw8Sp5dDgMCFX2l7uFdtVMdcg50lMrAKOByWAvVB1PxqVMHvFWteQ2MmuHj3I6kW4uGTFbVZdCyE9tYuCjHg/wd4QPjU6dK3LUr7
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/XVIfMdUKPREDbaJnSRBDgn4v7ss3wBMS4w3dd7srTXjZ-4Ay2mxN55BjcM_uLBfMRWU18F4jIfz4cCILS4nxjw/fH9sWjqtiin3ANb
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/d7niq6W-L562lUXZNX3dkISkMs29VIq4c1Ews50tW7SScHTEmXEZMJ_IpWHTiYxl6redUFHhHREmnaMyiI3IEQ/kcj2EyTrPh4KpL9


 

  

Hoe kunnen we ouders vaardiger 

maken in het digitale contact met 

school? 

Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelen we samen met 

Oefenen.nl en Raccoon Serious Games een spel met digitale 

onderdelen. Daarmee kunnen ouders oefenen met het lezen 

van berichten van de school. Ouders spelen het spel onder 

begeleiding in een groep. Zo verbeteren zij hun 

basisvaardigheden. Dat is prettig voor de ouders, en indirect 

ook voor hun kinderen en voor de school. Zo kunnen ouders 

hun kinderen beter helpen en wordt communiceren via de 

schoolapp makkelijker. Help jij ons met testen?  
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 
 

  

Hoe bespreek ik laaggeletterdheid 

met mijn klant? 

Uit onderzoek blijkt dat professionals het soms lastig vinden 

om het gesprek over laaggeletterdheid met hun klanten (of 

patiënten, cliënten of medewerkers) aan te gaan. Voor deze 

professionals mét klantcontact ontwikkelden we de workshop 

‘Bespreken van laaggeletterdheid op basis van principes 

motiverende gespreksvoering’. Bij Groups for Balance 

Leefstijlcentrum Alkmaar werd de workshop ingezet. Wil je 

meer weten over de aanpak en de resultaten? Lees dan 

verder.  
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/5E-4NKzQjrlHrSx3ZsLeggaSJEx6phBsWOpPR5ASL52QYSwawpPKqL1xJL71CWPl0UXWfxmyT0_wLf5kx01oyA/hpTTAZbZkdcZALi
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/q-c-aZcgSA9G2ZZ8FYJ3jgl2l9wxIXFfRDXoiF78ee7f93ybDWQDzaX1hlT8J3ip-4SksVe_HGa_1U6EQRX5Wg/ESrvKAaciD4iL7n


 

  

Nieuwe leden voor raad van toezicht 

Met ingang van dit jaar kent onze raad van toezicht twee 

nieuwe leden: Minchenu Maduro en Maarten Camps. In de 

zomer van 2022 trad ook Marjan Rintel toe. Zij hebben 

allemaal hun eigen expertise en achtergrond die elkaar goed 

aanvullen. 

 

  

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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