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De Taalexpeditie
De Taalexpeditie is bijzondere manier om mensen bewust te maken van de problematiek van
laaggeletterdheid. Op een speelse manier krijgt de bezoeker te maken met de problematiek waar
laaggeletterden dagelijks mee worstelen.
De Taalexpeditie bevat elementen die gebruikt worden in Escaperooms. Zo hebben bezoekers maximaal 10
minuten de tijd om de code te kraken. De Taalexpeditie bestaat uit spelelementen, maar de inhoud van de
aangekaarte onderwerpen met betrekking tot laaggeletterdheid is serieus.
Deze Taalexpeditie is ontwikkeld door Locks & Keys en Cubiss.
Let op! De Taalexpeditie is minder geschikt voor laagtaalvaardigen.

Voorbereiding
Het goed inzetten van de Taalexpeditie vraagt voorbereiding. Denk na over het volgende:
Wat wil je bereiken? Wil je mensen bewustmaken van de problematiek van laaggeletterdheid? Wil je je
bibliotheek profileren? Of het Taalhuis? Wil je vrijwilligers werven?
Welke ondersteunende middelen horen daarbij? Denk aan bevlogen collega’s die uitleg kunnen geven.
Flyers met aanvullende informatie of een overzicht van de activiteiten die jouw bibliotheek organiseert.
Kortom; wil je de Taalexpeditie optimaal inzetten, dan moet je je voorbereiden.

Bijzonderheden
 De Taalexpeditie is een binnen-activiteit.
 De Taalexpeditie is 3 aaneengesloten uren beschikbaar en inzetbaar voor publiek.
 De op- en afbouw van de Taalexpeditie duurt in totaal 2 a 3 uur. We stellen het op prijs als de
bibliotheek een handje wil helpen.
 De Taalexpeditie is 2 x 2 x 2 meter.
 Zorg voor een stroompunt in de buurt.
 De bibliotheek is een goede locatie. Bij uitzondering kan de Taalexpeditie ook binnen in een
gemeentehuis, binnen een NS station of in een overdekt winkelcentrum geplaatst worden.

Wat regelt de bibliotheek?











De bibliotheek zorgt ervoor dat:
De Taalexpeditie op een goede plek kan staan.
Er een contactpersoon is voor Cubiss.
Er toestemming is als er een locatie wordt gekozen, anders dan de bibliotheek.
Er goede inloop van publiek is.
Een medewerker van de bibliotheek of het Taalhuis aanwezig is, die de bezoekers extra informatie
kan geven over b.v. lokale activiteiten. Ook kan deze medewerker nieuwe vrijwilligers werven.
De lokale pers is uitgenodigd en hen koppelt met een taalambassadeur en het Taalhuis.
De aanwezigheid van de Taalexpeditie en achtergrond-informatie te vinden is op hun website, in de
bibliotheek en op hun sociale mediakanalen.
Samenwerkingspartners via hun (media)kanalen informatie verspreiden.
De gemeente wordt ingelicht, zij nodigt burgemeester en wethouders uit om op Taalexpeditie te
komen.
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Wat regelt Cubiss?





Cubiss komt met maximaal 2 medewerkers.
Regelt de op- en afbouw.
Verzorgt de uitleg van de Taalexpeditie voor aanvang.
Geeft na afloop toelichting en duiding.

Kosten
De ontwikkeling van de Taalexpeditie is gesubsidieerd vanuit het project Versterken taalvaardigheid en
wordt bekostigd vanuit de provincie.
Elke Brabantse basisbibliotheek kan de Taalexpeditie aanvragen voor haar werkgebied. Brabantse
bibliotheken betalen voor de eerste aanvraag enkel een tegemoetkoming in de kosten voor de
bemanning. Deze kosten bedragen € 495 (exclusief BTW).
Wil een bibliotheek nogmaals de Taalexpeditie aanvragen, dan zijn er andere kosten aan verbonden.
Neem in dat geval contact op met Yvonne van Bijnen via y.vanbijnen@cubiss.nl.

Interesse?
Neem contact op met Yvonne van Bijnen via y.vanbijnen@cubiss.nl.

2

