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Informatiebijeenkomst 'Herkennen van laaggeletterdheid' 
 

Voor de meeste mensen is het invullen van een formulier of het lezen van een routeplanner geen enkel 

probleem. Dit is echter niet voor iedereen het geval. Eén op de negen mensen in onze samenleving is 

laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Mensen hebben er mee leren leven en weten het vaak 

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

 

Maak kennis met de problematiek 

In een informatieve bijeenkomst van 2,5 uur geeft een adviseur van Cubiss een eerste kennismaking met het 

thema laaggeletterdheid. We gaan onder andere in op de omvang van het probleem, de risicogroepen en 

signalen die op laaggeletterdheid kunnen duiden. Cubiss werkt bij deze informatiebijeenkomst samen met 

verschillende netwerkpartners, waaronder Stichting Lezen & Schrijven, Stichting ABC en ROC’s. Bij de 

bijeenkomst kan ook een taalambassadeur worden uitgenodigd, die zijn of haar persoonlijke verhaal deelt.  

Uiteraard wordt de bijeenkomst altijd toegespitst op de aanwezige doelgroep. Er kan bijvoorbeeld speciale 

aandacht geschonken worden aan laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden, of de gevolgen van 

laaggeletterdheid voor uw bedrijf. Een bijeenkomst over laaggeletterdheid én digivaardigheden behoort ook 

tot de mogelijkheden.  

Deze training is gebaseerd op de training ‘Herkennen en doorverwijzen’. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Voor diegenen die in hun werk contact hebben met laaggeletterden. 

Duur: 2,5 uur 

Kosten:  

Deze informatiebijeenkomst wordt binnen de provincie Limburg volledig gesubsidieerd vanuit het provinciale 

programma. 

Contactpersoon: Marjan Middelkoop, adviseur bij Cubiss, 06-20 96 88 78 of m.middelkoop@cubiss.nl en  

Ivette Sprooten, adviseur bij Cubiss, 06 52 67 26 65 of i.sprooten@cubiss.nl. 

 

Vervolg 

Deze informatieve bijeenkomst is bedoeld om de aanwezigen kennis te laten maken met de problematiek. 

De workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken' is een logisch vervolg voor organisaties 

die besluiten met het taalvaardigheidsniveau van hun medewerkers of cliënten aan de slag te gaan.  
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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 behoort tot de mogelijkheden in 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. 

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

i.lodewijks@cubiss.nl of 06-20 96 00 51. 
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Informatiebijeenkomst ‘Begrijpelijke taal en leesbaar schrijven’ 
 

Wat is effectieve communicatie? Waarom is het belangrijk om zo te communiceren zodat je lezer je begrijpt? 

En hoe moeilijk is leesbaar schrijven?  

We kijken naar de verschillende taalniveaus in Nederland. We ontdekken hoe iemand gebaat is bij 

communicatie die aansluit op zijn of haar taalniveau. We richten ons tijdens de bijeenkomst vooral op 

communicatie voor minder taalvaardige of laaggeletterde klanten of medewerkers.  

We onderzoeken wat begrijpelijke taal nu eigenlijk is. We kijken samen naar teksten; zijn ze leesbaar voor 

de doelgroep en waarom wel of niet? Deelnemers krijgen tips hoe ze zelf helder en concreet kunnen 

communiceren. En dat is zo makkelijk nog niet, maar wel veel klantvriendelijker! 

 

Hoog taalniveau is meer dan alleen het gebruik van moeilijke woorden en ingewikkelde zinsconstructies. Het 

gaat ook om een ingewikkelde lay-out of de misvatting dat lezers heldere taal beledigend vinden. Tijdens de 

bijeenkomst bekijken we voorbeelden van teksten en websites die begrijpelijk zijn. Of juist niet.  

Het blijkt uit onderzoek dat taalniveau B1 hét taalniveau is waarop de meeste Nederlanders lezen en 

schrijven. Maar ook Nederlanders die wel op een hoger taalniveau kunnen communiceren lezen graag op 

B1-niveau. Denk aan brieven van de belastingdienst of het pensioenfonds. B1 is het niveau waar we tijdens 

de bijeenkomst induiken. 

 

Cubiss heeft de informatiebijeenkomst ‘Begrijpelijk communiceren en leesbaar schrijven’ samengesteld.  

Deze bijeenkomst draait vooral om bewustwording: waarom is begrijpelijke taal zo belangrijk.  

We delen veel voorbeelden en we doen een paar korte oefeningen. Deelnemers krijgen aanwijzingen hoe je 

helder en concreet kunt communiceren. En we geven tips voor meer informatie rondom begrijpelijk schrijven. 

 

Praktische informatie 
Doelgroep: Binnen de bibliotheken is de bijeenkomst interessant voor verschillende 

medewerkers/vrijwilligers: denk aan Taalhuismedewerkers, communicatie- en frontoffice-medewerkers. 

Kortom, iedereen die die mondeling en schriftelijk communiceert met laagtaalvaardige cliënten en 

medewerkers. 

Duur: 3 uur 

Kosten: Deze bijeenkomst wordt, aan bibliotheekmedewerkers binnen Limburg, gesubsidieerd vanuit het 

provinciale programma. Voor overige organisaties is de prijs op aanvraag. 

Contactpersoon: Andrea Driesse, adviseur bij Cubiss via a.driesse@cubiss.nl of 06-51 80 29 85.  
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Training ‘Taalvrijwilligers en taalmaatjes’  
(i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven) 
 

Taalvrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid. Dankzij hun inzet krijgen 

deelnemers extra begeleiding op het gebied van lezen en schrijven, rekenen of het omgaan met een 

computer. Deelnemers profiteren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en met geschikte 

lesmaterialen werken. De taalvrijwilligers ontvangen na afloop van deze training bij goed gevolg het 

Certificaat basistraining taalvrijwilligers. 

 

De training voor taalvrijwilligers bestaat uit vier bijeenkomsten en behelst een algemene inleiding in de rol 

van de taalvrijwilliger bij het leren lezen, spreken en schrijven van mensen die het Nederlands als 

moedertaal hebben (NT1) of anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2). Verder wordt er veel aandacht 

besteed aan laaggeletterdheid. 

 

De trainingen zijn ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en worden onder andere verzorgd door 

medewerkers van Cubiss. Stichting Lezen & Schrijven heeft in iedere provincie een pool van docenten voor 

deze training gevormd, in deze trainingspool zitten ook medewerkers van Cubiss. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Voor taalvrijwilligers, voordat zij aan de slag gaan als taalvrijwilliger. 

Duur: 4 x 3 uur verdeeld over 4 werkdagen 

Kosten:  

Deze training wordt in Limburg, aan taalvrijwilligers gelieerd aan de bibliotheek, volledig gesubsidieerd vanuit 

het provinciale programma.  

Contactpersoon: Marjan Middelkoop, adviseur bij Cubiss via of m.middelkoop@cubiss.nl   

of 06-20 96 88 78. 
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Training ‘Taalhuismedewerkers’ 
 

Een gezamenlijke training voor alle medewerkers van het Taalhuis, waaronder vrijwilligers, die betrokken zijn 

bij het koppelen van mensen met taalvragen aan (taal)aanbod. 

 

Medewerkers en vrijwilligers komen in de dagelijkse praktijk bij de doorontwikkeling van het Taalhuis of 

digiTaalhuis allerlei uitdagingen tegen. Deze liggen vaak op het gebied van het voeren van goede 

intakegesprekken, het inschatten van taalniveaus en het beoordelen van het (taal)aanbod.  

 

Deze training is een vervolg op de training ‘Taalvrijwilligers en taalmaatjes’. De training voor 

Taalhuismedewerkers komt op een goed moment wanneer je al een tijd actief bent geweest, bijvoorbeeld bij 

het bemannen van taalspreekuren, en kunt reflecteren op opgedane ervaringen. 

 

Inhoud training 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het beleggen van rollen en taken in het Taalhuis, de 

kenmerken van de verschillende doelgroepen, intakegesprekken, gesprekstechniek, het stroomschema, 

inburgering en de participatieverklaring, de Bellijn en last but not least het vinden van een passend 

(taal)aanbod. Er wordt kort ingegaan op materialenkennis. De training Wegwijs in de collectie NT1 en NT2 

gaat hier dieper op in. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor alle medewerkers van het Taalhuis, waaronder ook de 

Taalvrijwilligers, die betrokken zijn bij het koppelen van mensen met taalvragen aan (taal)aanbod. De 

training voor Taalhuismedewerkers komt op een goed moment wanneer je al een tijd actief bent geweest. 

Duur: 2 x 3 uur verdeeld over twee dagen 

Kosten:  

In Limburg verzorgt Cubiss open trainingen, deze open trainingen worden volledig gesubsidieerd vanuit het 

provinciale programma.  

Deze training kan ook op aanvraag incompany worden gegeven. 

Contactpersoon: Marjan Middelkoop, adviseur bij Cubiss, via m.middelkoop@cubiss.nl   

of 06-20 96 88 78. 
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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 Limburg verzorgt Cubiss open trainingen, deze open trainingen worden 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.  
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Training ‘Samenwerken in een netwerk’  
 

Op veel plaatsen worden Taalhuizen of Taalpunten opgericht, vaak in een bibliotheek. Maar als bibliotheek 

doe je dit niet alleen. Het Taalhuis is bij de meeste bibliotheken het resultaat van een netwerkinspanning. Er 

zijn diverse partners uit het taalnetwerk bij betrokken, waaronder welzijnsorganisaties, taalaanbieders, 

taalmaatjes en de gemeente. Iedere partner heeft zijn eigen rol in het bereiken van diegenen voor wie het 

Taalhuis bestemd is: laaggeletterden en anderen die hun (digitale) vaardigheden willen vergroten.  

 

Het professioneel organiseren van samenwerken in een taalnetwerk vereist nieuwe vaardigheden van 

(bibliotheek)medewerkers en managers. Zoals vaardigheden rond het formuleren van een inspirerend 

perspectief, het mobiliseren van mensen en het bewerkstelligen van daadkracht.  

Er moet oog zijn voor het krachtenveld tussen de partners en eventuele tegengestelde belangen. En 

aandacht voor de relatie en elkaars doelen. 

 

Dit alles en meer komt aan bod tijdens de training ‘Samenwerken in een netwerk’. Na deze training bent u 

beter toegerust om het proces van samenwerken goed vorm te geven en stagnaties te voorkomen of op te 

heffen. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Specialisten Basisvaardigheden en/of Taalhuiscoördinatoren, alsmede de partners uit het 

taalnetwerk.  

Duur: 2 x 3 uur verdeeld over 2 werkdagen 

Kosten: In Limburg verzorgt Cubiss open trainingen, deze open trainingen worden volledig gesubsidieerd 

vanuit het provinciale programma. 

Deze training kan ook op aanvraag incompany worden gegeven. 

Contactpersoon: Marjan Middelkoop, adviseur bij Cubiss via of m.middelkoop@cubiss.nl   

of 06-20 96 88 78. 

 

 

 

 

 

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

opnemen 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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