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Omschrijving 

In april 2018 heeft Cubiss samen met het studentenprojectbureau BOOTS van ROC 

Wandelboslaan de ABCDay georganiseerd. Negentig eerstejaars studenten Maatschappelijk 

Werk maakten op school -in een vertrouwde omgeving- kennis met verschillende 

taalactiviteiten en werden zo enthousiast gemaakt voor het volgen van een buitenschoolse 

reeks. Daarnaast werd ook een tweede spoor gevolgd: desbetreffende studenten komen in 

hun toekomstige beroep achter de voordeur bij mensen thuis. Lees hier een verslag van de 

dag. Door deze lichting maatschappelijk werkers al in een vroeg stadium van hun opleiding 

bekend te maken met de problematiek rondom laaggeletterdheid kunnen zij dit wellicht 

sneller signaleren. Een van de studenten van het studentenprojectbureau heeft van de 

organisatie van de ABCDay haar afstudeeropdracht gemaakt. De keuzes voor de inhoud van 

de workshops werd gemaakt naar aanleiding van een onderzoek mét jongeren dat 

Youngworks in opdracht van Cubiss uitgevoerd heeft én natuurlijk door gesprekken met de 

studenten van Boots. Het onderzoek van Youngworks staat hier.   

 

Doelgroep 

Lezen is niet populair onder jongeren op vmbo’s en mbo’s. Maar wie nooit leest, raakt 

langzaam maar zeker zijn leesvaardigheid kwijt en loopt dus het risico om laaggeletterd te 

worden. De ABCDay die wij organiseerden richtte zich op mbo-studenten. Door hen te 

stimuleren om actief en op een leuke manier bezig te zijn met taal, willen we voorkomen dat 

zij de laaggeletterden van de toekomst worden.  

 

Gedurende de ABCDay van ROC Wandelboslaan hebben we zoals hierboven beschreven 

ook een tweede spoor gevolgd. Namelijk die van voorlichting over het thema 

laaggeletterdheid. Dit is interessant voor alle studenten van de studierichtingen 

Maatschappelijk Werk, Sociale Dienstverlening, Onderwijsassistent, Maatschappelijke Zorg, 

Pedagogisch Werk et cetera omdat zij in hun latere werk mogelijkerwijs met laaggeletterden 

te maken krijgen en deze problematiek sneller kunnen signaleren.    

 

Doelstelling 

De ABCDay is een leuke dag voor leerlingen van relevante opleidingen waarop ze: 

- Leuke taalactiviteiten doen; 

- Kennismaken met het thema laaggeletterdheid. 

 

Uiteraard kunnen deze doelstellingen ook losgekoppeld worden en kan een ABCDay 

georganiseerd worden die zich enkel richt op één van beide doelstellingen. 

 

Planning 

Cubiss en studentenprojectbureau BOOTS zijn ongeveer vijf maanden van tevoren 

begonnen met de organisatie van de ABCDay. Vijf maanden is relatief lang, maar de keuze 

voor de exacte datum was afhankelijk van de planning van de school en daar hadden we dus 

https://www.cubiss.nl/actueel/roc-studenten-aan-de-slag-met-taal
https://www.cubiss.nl/actueel/onderzoek-naar-kansrijke-buitenschoolse-taalactiviteiten-voor-jongeren
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erg weinig invloed op. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij het organiseren 

van een ABCDay.  

 

Wanneer het enkel om het regelen van de activiteiten gaat, raden wij twee tot drie maanden 

voorbereidingstijd aan. De tijdsbesteding in die tijd ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

3 x 1,5 uur vergaderen met 4 personen = 18 uur 

20 uur (verdeeld over verschillende personen) voor het regelen van activiteiten, locatie en 

communicatie.  

 

In de week van de ABCDay is het verstandig om tijd te reserveren voor praktische 

voorbereidingen, natuurlijk de uren van de ABCDay zelf en achteraf opruimen en evalueren. 

Onze inschatting is dat dit alles nog 20 uur kost. 

  

Opzet 

Samen met de roostermaker van ROC hebben we besloten om voor de ABCDay de tijden 

van het gewone lesrooster aan te houden. Dit hield in dat alle workshoprondes drie kwartier 

duurden, en we de pauzes ook in het rooster hebben laten staan.  

 

Programma 

Dagvoorzitter Daan Boom (presentator bij KRO-NCRV) trapte de dag af met een leuke 

anekdote. We hebben ervoor gekozen om het doel van de dag tijdens de aftrap niet te 

onthullen. Ga het maar beleven! 

 

Na de aftrap waren er vier workshop-rondes met de volgende workshops: 

 

Workshop 1 

Handlettering door FEMZ 

 

Handletteren is helemaal hip; je ziet het op winkelramen, borden, posters en uitnodigingen. 

Tijdens de workshop handlettering werden jongeren aangemoedigd om een van hun 

favoriete quotes of eigen naam in handletter-stijl op een bordje te schrijven. Wat de dames 

van FEMZ erg goed deden was de link leggen met de belevingswereld van de jongeren, dus 

ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld je eigen tatoeage te ontwerpen in handletter-stijl kwam 

aan bod. Het was muisstil in het lokaal, maar dat kwam omdat iedereen zo ingespannen aan 

het werk was!  

  

Workshop 2 

Rap/hiphop door R-Newt 

 

Jongerenwerk Tilburg (R-Newt) heeft jongeren tijdens deze workshop laten spelen met 

woorden en een nieuwe tekst laten schrijven op een bestaande rap. Deze raps werden 

voorzien van een beat en wanneer er nog tijd over was droeg een lokale rapper de raps 

voor.  

 

Workshop 3 

Boekproeverij door Bibliotheek Midden-Brabant 
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Geert Smeets van Bibliotheek Midden-Brabant had verschillende boeken meegenomen die 

raakten aan de studierichting van de studenten, en vertelde daarover. In deze workshop 

vertelde ook Daan Boom over de roman die hij geschreven had, en hoe dat in zijn werk ging.  

 

De Boekproeverij heeft inclusief de voorbereiding 8 uur gekost. 

 

Workshop 4 

Letterpakkenspel & Escaperoom 

 

Twee groepjes van vier studenten trokken een letterpak aan. Dit letterpak is van klittenband, 

en met klittenband kun je één letter op je pak plakken. De quizmaster stelde vragen, en het 

antwoord op de vraag moesten de groepjes studenten met een letter op hun pak plakken en 

dan in de goede volgorde gaan staan.  

 

Een groepje van vijf studenten werd naar de Escaperoom van Cubiss gestuurd. In deze 

Escaperoom die samen met Locks&Keys ontwikkeld is kunnen jongeren een beetje ervaren 

hoe het is om laaggeletterd te zijn, en krijgen ze ‘spelenderwijs’ wat meer informatie over 

laaggeletterdheid. Als de studenten het eindspel binnen 10 minuten opgelost hadden, 

konden ze ontsnappen.  

 

Afsluiting 

Voor de afsluiting en de onthulling van de achterliggende gedachte van deze dag lieten we 

Daan Boom een interview houden met een taalambassadeur (ex-laaggeletterde). Studenten 

kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan de taalambassadeur. Verder was er een 

prijsuitreiking voor het groepje dat het snelst wist te ontsnappen uit de Escaperoom.  

   

Tijd Programma 

08.00 uur Organisatie aanwezig 

08.45 – 09.00 uur Opening door dagvoorzitter 

09.00 – 09.45 uur Workshop ronde 1 

09.45 – 10.30 uur Workshop ronde 2 

10.30 – 10.45 uur Pauze 

10.45 – 11.30 uur Workshop ronde 3 

11.30 – 12.15 uur Workshop ronde 4 

12.15 – 13.00 uur Pauze 

13.00 – 13.30 uur Gezamenlijke afsluiting door taalambassadeur en Bekende 

Nederlander of lokale held 

 

Communicatie 

Om aandacht te vragen voor de ABCDay hebben we voorafgaand aan deze dag alle lokale 

kranten een bericht gestuurd met een uitnodiging om aanwezig te zijn. Daarnaast hebben we 

een vlogger uitgenodigd om over de ABCDay te vloggen. Publicaties en de vlog over de 

ABCDay zijn te vinden op de website van Cubiss. 
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Evaluatie 

 

Tips: 

- Studenten zijn snel afgeleid; wanneer je een Boekproeverij organiseert zorg dan dat 

je de boeken niet doorgeeft want dat leidt af. Studenten komen na de workshop 

vanzelf naar je toe om foto’s te maken van de boeken die zij zelf zouden willen lezen.  

 

Tops: 

- Het inhuren van een Bekende Nederlander of ‘lokale held’ helpt om de jongeren te 

motiveren; 

- De Escaperoom, hiphopworkshop en handletteringworkshop werden zeer positief 

ontvangen; 

- Zorg voor de betrokkenheid van docenten. Alle betrokken docenten van het ROC 

waren zeer positief over deze dag, ook omdat het de afstudeeropdracht van één van 

de student was.   

 

Verbeterpunten: 

- Het letterpakkenspel was best leuk, maar kon de studenten niet 45 minuten boeien. 

Wellicht zou het aangevuld kunnen worden met een spel zoals Lingo o.i.d.; 

- Maak heldere afspraken met de locatie over de beschikbare lokalen. Bij ons waren de 

lokalen dubbel gereserveerd en dat leverde een hoop extra stress op.  

 

 

Naschoolse vervolg 

Zoals eerder beschreven hoopten we ook dat jongeren naar aanleiding van deze dag een 

naschools vervolg op de workshops wilden volgen. Inmiddels is er in Tilburg in 

samenwerking met R-Newt een hiphoptraject onder de naam Rap It Up! van start gegaan. 

Studenten op het ROC weten dat ze welkom zijn om hierbij aan te sluiten. Cubiss is ook 

voornemens om met een aantal partijen een cursus ‘handlettering’ op te starten in Tilburg, 

zodat studenten met interesse ook hier kunnen aansluiten.   

 

Begroting 

Naast de uren die nodig zijn voor de organisatie worden er natuurlijk ook nog andere kosten 

gemaakt. Ter indicatie staat hieronder onze begroting.  

 

Wat Totaal 

Letterpakken (huur) €100 

Workshops Handlettering €1250 

Workshops Rap €500 

Boekproeverij €480 

Taalambassadeur €100 

BN’er €3500 

Bedankjes en prijsjes €50 

Lunch voor 

workshopsbegeleiders 

€100 

Huur Escube Op aanvraag 
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Totaal €6080 

 

Noot bij de begroting: wij hebben deze zo uitgebreid mogelijk weergegeven om een juist 

beeld te geven. Er liggen veel kansen om te besparen op de kosten, bijvoorbeeld door  te 

kiezen voor een lokale bekendheid die de doelgroep aanspreekt in plaats van een BN’er.   

 

Meer informatie? 

Neem contact op met Goswin Konings (g.konings@cubiss.nl) of Katia van Bommel 

(k.vanbommel@cubiss.nl)  
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