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Verkiezingskrant in gewone taal 

beschikbaar 

De Verkiezingskrant in gewone taal gaat over de verkiezingen 

voor Provinciale Staten en waterschappen op woensdag 15 

maart 2022. Het is een krant met heldere informatie in 

begrijpelijke taal. Je kunt hem lezen of downloaden via onze 

website, of papieren exemplaren bestellen via de website van 

ProDemos. 
 

 

 

Lees verder 

  
 

 

 

  

 

  

Spelenderwijs beter leren omgaan 

met de school-app 

Spelenderwijs basisvaardigheden verbeteren. Werkt dat? Om 

antwoord op die vraag te krijgen, startten we in 2022 het 

project Gamificatie en serious games. Onze adviseur Willemijn 

Rijper en Anne-Lies Schrijvers, projectmanager bij Stichting 

Expertisecentrum Oefenen.nl, vertellen welke stappen al zijn 

gezet én wat we in 2023 kunnen verwachten. 
 

 

 

Lees verder 

  
 

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ZkUmVnQHH9xd4LxZxU4440NdctPnLp2B8sq_alXjNxtMJ7JOwAhw_T6FwDre13jA2RZcMupu6W2St45yi4LBiw/YtJS6sN2QLS6e5v
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/cXrP_rLk6SUYRVfJco1wvoBDBl1sgUgNm1coapZGLHDqcHAYaoD8GesgWF7QlPKJ3BA-OB-D-m3bIvLCiKf5_A/JdhyyLwyh5IDGaW
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hEGfoJggz3uWQOX6VoWbZD6eaJaQWU_tbdBmsYkdihqUdlrs4l7FrCCgApunAIvFfbVzoExhpuUs_rGFN-laiA/EwCFIasgwHtQWYd
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/MzWKMHzkRKo-Z212gxXPe8evNz-Mt0VfuY1Wln1QPkOgEgDK22v2wAF0hRQUhgXT0cDZwlMWU7uelXMI52y0CQ/Nb6YtCCyLXBA4yf
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/F0V3Gb8O7nvpg8u-ApscJpk2CR2gr0uHaZ0WSayZVcAbOK0_33WUvsmsqHVZEFD7LeTQaid8jBigl2-DlTFaCA/ENuhBTaWXLsjyTB


 

  

Onderzoeksproject Voor jou en je 

kind! van start 

Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van 

hun kind. Maar niet alle vaders en moeders zijn zich hiervan 

bewust. Of weten hoe ze hun kind kunnen helpen bij taal- en 

schoolontwikkeling. Daarom ontwikkelden we Voor jou en je 

kind! Tot eind 2024 onderzoeken we het bereik, de aanpak en 

de effecten van dit materiaal. Zodat Voor jou en je kind! 

uiteindelijk als bewezen effectieve interventie door het 

werkveld kan worden ingezet. Lees hier wat dat betekent. 
 

 

 

Lees verder 

  
 

 

 

  

 

  

Toolkit Taalschatten is nu 

beschikbaar 

In Nederland beginnen steeds meer kinderen aan de 

basisschool met een taalachterstand. Het tekort aan 

taalvaardigheden heeft gevolgen voor later. Taalvaardigheden 

heb je nodig om zelfstandig en succesvol mee te doen in onze 

ingewikkelde maatschappij. Online én offline. Een 

taalachterstand heeft niet alleen gevolgen voor het kind, maar 

ook voor het gezin. En voor de maatschappij als geheel. De 

toolkit Taalschatten helpt ouders, professionals en gemeenten 

die willen werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.  
 

 

 

Lees verder 

  
 

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/MgT3hLGse2Tl_MGy1G8qEpqLgNvniywxykrziFnwhSTivGSERCYsxcXSkPwPg9Zbt1HxDpiVQwDixSvheDhBuA/uaN8fC5LWnugSdQ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/7IdoMOHJwx7G8dFZNkEQZjjQ7XcPt440KegfQhzaYVk0OBPYADmQw4p24yM1_z_G82Dw5MEJVJEH5V3CffiycA/AIv53hdbaDv3BGP


 

  

Informatie over energie in 

eenvoudige taal 

Gas en stroom zijn steeds duurder geworden. Veel mensen 

moeten nu meer betalen. En krijgen daardoor problemen met 

hun geld. De overheid heeft regelingen gemaakt om te helpen. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die regelingen kent. 

Daarom vind je op deze pagina informatie over de regelingen 

voor energie in eenvoudige taal. We hebben nu ook informatie 

over het prijsplafond toegevoegd.  
 

 

 

Lees verder 

  
 

 

 

  

 

  

Voor in je agenda: NT1-Conferentie 

22 maart 

Ook in 2023 is er weer een NT1-conferentie. Die zal 

plaatsvinden op woensdag 22 maart. Het thema is dit keer: 

Hoe bereiken we NT1-cursisten en hoe houden we ze vast. 

Via een aantal goede voorbeelden van gemeenten, taalhuizen, 

bibliotheken en taalaanbieders, waaronder roc’s, willen we alle 

betrokken inspireren. Zodat ze met nieuwe ideeën in hun eigen 

regio weer aan de gang kunnen. Ben jij daar ook bij? 

Reserveer alvast de datum in je agenda. 
 

 

 

  

  

Beleidsanalyse in Roermond 

Veel gemeenten willen laaggeletterdheid integraal aanpakken 

vanuit het sociaal domein. Dat is een goede keuze. Het sociaal 

domein is een belangrijke vindplaats van laaggeletterden. In 

Midden-Limburg maakten we voor iedere gemeente een 

beleidsanalyse. De aanbevelingen zijn overgenomen en verder 

uitgewerkt in het Regionaal Programma Volwasseneneducatie 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/AASqosf9c6f6jcSndqTRyw5SAQ1wvWgBQMjwR04sXkxBO2TpfUmeQFvJpQFENg6-3u26kmu3Jlhg9PQj0ffarg/mu4CuXqcExwpI6G


 

en Laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024. Lees hier 

de resultaten. 
 

 

 

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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