Aan de slag met laaggeletterdheid
Je wilt in je organisatie aan de slag met laaggeletterdheid. Maar wat is laaggeletterdheid
precies? Om hoeveel mensen gaat het, hoe herken ik het en hoe kan ik het bespreekbaar
maken? Daarover kunnen we een presentatie geven.
Inhoud
De presentatie bestaat uit 3 onderdelen.
Het eerste onderdeel geeft algemene informatie over laaggeletterdheid. Daarna
vertelt een Taalambassadeur, een ervaringsdeskundige, in een persoonlijk gesprek over hoe het was om laaggeletterd te zijn en wat het moment was dat
hij/zij besloot daar iets aan te doen. En
wat heeft het hem/haar opgeleverd?
Nu je de signalen en smoesjes kent, kijken we naar waar jij laaggeletterden tegenkomt in je werk en wat je voor hen
kunt betekenen.
Praktisch
Wil zo’n bijeenkomst organiseren voor jou en je collega’s? En ben je bereid om daarnaast
te kijken wat jouw organisatie kan bijdragen aan de aanpak laaggeletterdheid? Dat kan.
De bijeenkomst duurt 2,5 uur en kan in principe op elke locatie gegeven worden. Je kunt
al deelnemen vanaf 10 personen. Er zijn aan de presentatie geen kosten verbonden,
deze zijn al betaald door de landelijke of provinciale overheid. Denk wel aan de uren die
je eraan deelneemt en aan de Taalambassadeur die wordt begeleid door Stichting ABC,
zij ontvangen graag een gift.
Neem voor verdere informatie over deze presentatie of de aanpak van laaggeletterdheid
contact op met de regionale projectleider.
Ernestine Schipper
ernestine@lezenenschrijven.nl
06-15466954

“De workshop is gegeven aan al onze sociaal werkers in Bergen op zoom en Roosendaal.
Iedereen was geboeid door de combinatie van informatie verstrekking en interactieve
werkvorm. Zeker ook door de bijdragen van ervaringsdeskundigen kunnen de medewerkers er ook meteen praktisch wat mee in hun dagelijks werk “
Dominique Mechelinck, regiomanager WijZijn Traversegroep

“Het is schrikken als je de aantallen ziet! Ik ben bewuster gaan kijken naar de patiënten
die in het ziekenhuis rondlopen. Voorheen dacht ik dat mensen de route wel kenden,
maar nu denk ik “Misschien vinden deze mensen het wel moeilijk om hun routenummer
te vinden, ik zal eens vragen waar ze
heen moeten dan loop ik een stukje
met ze mee.”
Sonja Konings, verpleegkundige
COPD Bravis Ziekenhuis
“Na iedere training zie je bij deelnemers de noodzaak om samen laaggeletterdheid aan te pakken. Waarbij
ook een kleine bijdrage een groot effect kan hebben.”
Trainer Mark Neefs van Cubiss
“Ik werk al enkele jaren samen met Anita Ossewaarde in deze training. Zij is het, als
voormalig laaggeletterde, die de cursisten echt inspireert.”
Trainer Ingeborg van Boven van Bibliotheek VANnU

Taal voor het Leven is een project van Stichting Lezen & Schrijven waarbij veel lokale
en landelijke organisaties samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Deze scholing is zo veel mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursist.
In West-Brabant is een Taal voor het Leven-alliantie van actieve en betrokken partners
die met elkaar een netwerk hebben gerealiseerd voor het vinden en bijscholen van laaggeletterden.

