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Training ‘Wegwijs in de collectie NT1 en NT2’ 
 

Bijna alle bibliotheken beschikken over een collectie boeken en andere media voor burgers die hun lees- en 

schrijfvaardigheid in het Nederlands willen aanscherpen. Sommigen van hen hebben de Nederlandse taal 

als moedertaal (NT1), voor anderen is het de tweede taal (NT2). De collectie kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden door een bibliotheeklid zelf of taalvrijwilligers bij de één-op-één ondersteuning van hun taalmaatjes, 

maar ook bij de ondersteuning van groepen in een taalcafé of bij een Taalhuis. 

 

Maar welke collega weet de weg in deze collectie? Meestal zijn er wel één of twee bibliotheekmedewerkers 

die goed op de hoogte zijn. Maar wat als die ene specialist niet aanwezig is en er komt iemand in de 

bibliotheek die graag uitleg wil over de collectie of die een passend boek zoekt om te oefenen? Bijvoorbeeld 

een taalvrijwilliger, een inburgeraar of iemand die gewoon zijn leesvaardigheid bij wil spijkeren. Dan kan het 

voor de overige front-office of de Taalhuismedewerkers best lastig zijn om advies te geven.  

 

Hoe kun je je klant op een juiste manier adviseren, als je niet dagelijks met deze collectie werkt? Hoe kun je 

er snel wegwijs in raken? Cubiss biedt hiervoor de training 'Wegwijs in de collectie NT1 en NT2' aan. Niet 

voor de specialisten van de NT1- en NT2-collectie, maar juist voor de andere bibliotheekmedewerkers die er 

niet zo bekend mee zijn. In de training maken de bibliotheekmedewerkers op een duidelijke en eenvoudige 

wijze kennis met de collectie NT1 en NT2 en leren zij hierbinnen hun weg vinden. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Front-office medewerkers van de bibliotheek en medewerkers van Taalhuizen die nog niet 

gespecialiseerd zijn in de collectie NT1 en NT2. Ook voor collectioneurs van bibliotheken is deze training 

interessant, omdat er veel titels voor de doelgroep NT1 en NT2 aan bod komen. 

Duur: 3 uur 

Kosten: In Brabant en Limburg verzorgt Cubiss open trainingen. Deze open trainingen worden binnen beide 

provincies volledig gesubsidieerd vanuit het provinciale programma.  

Deze training kan ook op aanvraag incompany worden gegeven. 

Contactpersoon: Andrea Driesse, adviseur bij Cubiss via a.driesse@cubiss.nl of 06-51 80 29 85.  

  

 

 

 

 

 

Meer informatie  
Voor meer informatie over vraagstukken rondom laaggeletterdheid en basisvaardigheden kunt u contact 

opnemen met:  

Voor Brabant met Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss via 

y.vandenberg@cubiss.nl of 06-30 07 49 53.  

Voor Limburg met Ilse Lodewijks, projectleider Participatie en zelfredzaamheid bij Cubiss via 

i.lodewijks@cubiss.nl of via 06-20 96 00 51. 
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