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Workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar 
maken' 
 

Eén op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. 

Mensen hebben ermee leren leven en schaamte zorgt ervoor dat ze er alles aan doen om hun beperking te 

verbergen. Dat maakt het opsporen en bestrijden van laaggeletterdheid lastig. 

 

Cubiss verzorgt de workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken'. Een verdiepende 

workshop over laaggeletterdheid, voor organisaties die laagtaalvaardige medewerkers of cliënten een stap 

vooruit willen helpen! 

 

De workshop gaat in op het signaleren van laaggeletterdheid, alsmede het bespreekbaar maken van 

laaggeletterdheid met de doelgroep zelf. Middels rollenspelen wordt geoefend hoe een laaggeletterde 

adequaat en tegelijk respectvol doorverwezen kan worden naar bijvoorbeeld een Taalhuis in de regio.  

Het inzetten van een acteur bij de rollenspellen is onderdeel van deze workshop. 

 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Medewerkers bij bedrijven en instellingen die laagtaalvaardige medewerkers of cliënten een stap 

vooruit willen helpen. 

Duur: 3 uur 

Kosten:  

Deze workshop kan in Limburg op verzoek worden gegeven, prijs op aanvraag. 

Deze workshop wordt binnen Brabant gesubsidieerd vanuit het provinciale programma rond taalvaardigheid. 

Contactpersoon: Ilse Lodewijks, projectleider Participatie en zelfredzaamheid bij Cubiss in Limburg via 

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

 

Bijzonderheden 

• Deze training kan alleen worden gevolgd als de deelnemer de basistraining ‘Herkennen en 

doorverwijzen’ heeft gevolgd. 

• Maximaal 12 personen per training. 

• Voor inhoudelijke vragen over deze training, neem contact op met Ivette Sprooten, adviseur bij Cubiss 

via i.sprooten@cubiss.nl of 06-52 67 26 65. 

 

 

 

  

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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