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12,8% van de Limburgers is laaggelet-
terd. Wat betreft geletterdheid scoort 
Limburg enigszins lager dan het landelijke 
gemiddelde (Stichting Lezen & Schrijven, 
2016). Om dit aantal terug te dringen 
is het belangrijk dat professionals zich 
bewust zijn van de problematiek die laag-
geletterdheid met zich meebrengt, en 
zoveel mogelijk laaggeletterden doorver-
wijzen, zodat zij aan de slag kunnen met 
taalprogramma’s zoals De Liedjeskast.         

De Taallunch zal ongeveer 
anderhalf tot twee uur duren.   

Het doel van de Taallunch is tweeledig. Allereerst laat de 
Taallunch professionals kennismaken met het taalprogramma  
De Liedjeskast. De professionals krijgen zo een idee met welke 
‘taalmoeilijkheden’ laaggeletterden worstelen. Het tweede 
doel is bewustwording. We informeren professionals over de 
problematiek die samenhangt met laaggeletterdheid. Na de 
Taallunch weten zij hoe je laaggeletterdheid herkent en waar 
zij naar door kunnen verwijzen als ze vermoeden dat iemand 
laaggeletterd is.    

Professionals die in hun vakgebied naar alle 
waarschijnlijkheid te maken krijgen met mensen 
die laaggeletterd zijn, zoals loketmedewerkers 
van het gemeentehuis of bij de woningcorporatie, 
huisartsen-, apothekers- en assistenten, het 
sociaal team, medewerkers CJG, UWV en de 
welzijnsorganisatie.   

Waarom 

Tijdsduur

Doel Taallunch 
Doelgroep van de Taallunch

Lees de volgende documenten goed door voordat je begint 
met de voorbereidingen van een succesvolle Taallunch:
• Organisatiehandleiding Taallunch – Week van de Alfabetisering
• Organisatiehandleiding De LiedjeskastQuiz- en Dictee 
• PowerPointpresentatie De LiedjeskastQuiz
• PowerPointpresentatie Taallunch Herkennen & Doorverwijzen
• Communicatie Toolkit Liedjeskast
Deze bestanden zijn hier te downloaden.

Overige benodigdheden:
• Ruimte
• Beamer en geluidsboxjes
• Tafels en stoelen
• Aankleding van de ruimte (ook muzikaal!)
• Lunch
• Drinken (water, thee, koffie, fris)
• Kapstok
 

Benodigdheden

https://www.cubiss.nl/de-liedjeskast-voor-limburgse-bibliotheken


Prik een datum in de Week van de Alfabetisering en 
reserveer een (afgesloten) ruimte in de bibliotheek. 
Houd er rekening mee dat er een beamer en boxjes 
aanwezig zijn zodat je de PowerPointpresentaties 
De LiedjeskastQuiz en Taallunch Herkennen & Door-
verwijzen af kunt spelen. Denk ook alvast na over hoe 
je de stoelen en tafels neerzet voor de lunch. Bijvoor-
beeld in carrévorm, een groepje van vier tafels met 
stoelen, of een lang lint van tafels. Zorg ervoor dat 
iedereen de PowerPointpresentaties goed kan zien!

Het is leuk om bij binnenkomst, tijdens de start 
en de pauze of als afsluiter voor muzikale omlijsting 
te zorgen. Wellicht kun je een lokale rapper, dichter 
of gesproken-woord artiest (spoken word artist) 
uitnodigen om hiervoor te zorgen. Je kunt er ook voor 
kiezen om tijdens de ontvangst op de achtergrond 
het YouTube-filmpje van De Liedjeskast waarin Guus 
Meeuwis zingt over de Tegenwoordige Tijd af te spelen. 

Neem contact op met Stichting ABC (afdeling Limburg) 
om een Taalambassadeur uit te nodigen voor de 
Taal- lunch. Een Taalambassadeur is iemand die laag-
geletterd was en een taalcursus gevolgd heeft. De 
ervaring leert dat zijn of haar verhaal ontzettend veel 
indruk maakt op mensen. Onmisbaar bij het creëren 
van bewustwording bij professionals!

stap 1 

stap 2 

stap 1 

voor-
   bereiding 

1 
Nodig de coördinator van het lokale Taalhuis uit om een 
korte toelichting te geven over wat het Taalhuis is. Hier 
is ruimte voor in de PowerPointpresentatie Taallunch 
Herkennen & Doorverwijzen. 

Bepaal, eventueel met inbreng van de Taalhuiscoördi-
nator, wie je uitnodigt voor de Taallunch: professionals 
die naar alle waarschijnlijkheid in aanraking komen met 
mensen die laaggeletterd zijn. Denk hierbij aan loket-
medewerkers van het gemeentehuis of bij de woning-
corporatie, huisartsen-, apothekers- en assistenten, 
het sociaal team, medewerkers CJG, UWV en de wel-
zijnsorganisatie. Vraag in de uitnodiging om deze door 
te sturen naar andere professionals voor wie de Taal-
lunch nuttig kan zijn. Vraag naar de dieetwensen van 
de genodigden én of ze uiterlijk een week voor de Taal-
lunch door kunnen geven of ze komen. Een voorbeeld 
van de uitnodiging die je kunt versturen, vind je in de 
Communicatie Toolkit Liedjeskast. Hierin vind je ook een 
persbericht dat je kunt versturen naar de lokale media. 
Plaats daarnaast een bericht op de website 
van de bibliotheek en sociale media zoals Facebook, 
Twitter en Instagram.  
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Bestel een lunch bij een lokale bakkerij of cateraar 
voor het aantal personen dat heeft aangegeven aan-
wezig te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een 
lunch samen te stellen. Let op de dieetwensen die 
doorgegeven zijn.   
Zorg voor leuke aankleding van de Taallunchtafel; 
denk hierbij aan een mooi servies, bestek, een tafel-
kleed, servetjes, een bloemetje et cetera, of verspreid 
letterkoekjes over de tafel. Leuk én lekker! Regel 
eventueel een bedankje voor de Taalambassadeur en 
anderen die een bijdrage leveren aan de Taallunch.  

Neem telefonisch contact op met de Taalambassadeur 
om de Taallunch voor te bespreken. Sommige Taalam-
bassadeurs vinden het fijn als je ze op weg helpt door 
vragen te stellen, anderen vinden het prettig om hun 
eigen verhaal te vertellen. Mocht de voorkeur liggen bij 
een soort interviewtje, dan staan er voorbeeldvragen in 
de PowerPointpresentatie Taallunch Herkennen & 
Doorverwijzen. Geef aan dat er ongeveer 20 minuten 
tijd is voor dit onderdeel in het programma. En 
informeer of de Taalambassadeur het goed vindt als 
de aanwezigen vragen stellen.

stap 4 1 stap 5 stap 6 1 
Bereid de PowerPointpresentatie De LiedjeskastQuiz en 
Taallunch Herkennen & Doorverwijzen goed voor. Je start 
met De LiedjeskastQuiz om de professionals kennis te 
laten maken met het taalprogramma en te laten zien 
waar laaggeletterden mee worstelen. Bepaal zelf of je 
de hele quiz speelt of alleen een gedeelte. Kies in dat 
geval de quizvragen uit die jij het leukst vindt om met 
de professionals te spelen, en haal de overige dia’s uit 
de presentatie. In de PowerPointpresentatie Taallunch 
Herkennen & Doorverwijzen staat in het notitievak onder 
de dia wat je erbij kunt vertellen. Vul op de laatste 
sheet de informatie van de Taalambassadeur in, 
en voeg een foto toe. Het is geen probleem als je 
besluit om sommige dia’s niet te behandelen; 
de Taalambassadeur kan veel vragen van de 
professionals beantwoorden.  
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De dag zelf : 
de dag van 
deTaallunch1 

De dag van de Taallunch! Dek de tafel en zorg dat 
alle apparatuur aangesloten is en werkt. Zet de 
PowerPointpresentaties De LiedjeskastQuiz en Taallunch 
Herkennen & Doorverwijzen klaar. Zet een aantal kannen 
water, koffie en thee op tafel. Zorg dat er een kapstok 
staat om bij regenachtig of koud weer alle jassen op 
te hangen. Vraag een collega om de professionals en 
Taalambassadeur te ontvangen en ze te verwijzen 
naar de ruimte waar de Taallunch is. Start, als iedereen 
aanwezig is, met een kort voorstelrondje; stel jezelf als 
eerste voor en vraag de aanwezigen naam, functie en 
bedrijf te melden. Geef aan dat de lunch klaar staat en 
dat iedereen kan eten, terwijl de presentaties worden 
gegeven. Wacht even totdat iedereen is voorzien van 
koffie en thee. 
Vervolgens begin je met de PowerPointpresentatie De 
LiedjeskastQuiz. Vertel dat De Liedjeskast een voorbeeld 
is van de programma’s waarmee laaggeletterden aan 
de slag gaan om hun taalvaardigheid te verbeteren. 
Op elke dia staat een vraag over Nederlandse spelling/
werkwoorden/zelfstandige naamwoorden, waar veel 
laaggeletterden moeite mee hebben. Laat iedereen zijn 
of haar hand opsteken bij antwoord A of B. Op de sheet 
daarna staat het juiste antwoord gegeven en kun je een 
geluidsfragment van De Liedjeskast laten horen waarin 
het juiste antwoord verwerkt is. Na (een deel van) De 
LiedjeskastQuiz start je de PowerPointpresentatie 
Taallunch Herkennen & Doorverwijzen. Het is geen 
probleem als je besluit om sommige dia’s niet te 
behandelen; de taalambassadeur kan een heleboel 
vragen alsnog beantwoorden. Vermeld dat het 
mogelijk is om een uitgebreide versie van de workshop 
Herkennen & Doorverwijzen bij elk van de aanwezige 
organisaties te geven. 

De bewustwording bij professionals is gecreëerd 
dankzij de Taallunch! Nu is het zaak om door te pakken. 
Stuur een korte samenvatting van de besproken onder-
werpen naar alle aanwezigen en bied aan om mee te 
denken als zij actief aan de slag willen met laaggelet-
terdheid. Mocht er al een Taalhuis zijn in je gemeente, 
vestig hier dan nogmaals de aandacht op. Stuur ook 
een persbericht uit naar de lokale krant en het huis-aan-
huisblad, waarin je beschrijft hoe de Taallunch verlopen 
is. Uiteraard plaats je deze ook op sociale media en de 
website van de Bibliotheek. Voorbeelden hiervan vind 
je in de Communicatie Toolkit Liedjeskast.  
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Weeknummer Week Te ondernemen actie Aanvullende informatie

32 Zo snel mogelijk • Datum prikken tijdens WvdA en 
   ruimte reserveren.

• Contact opnemen met Stichting ABC om 
   een Taalambassadeur uit te nodigen voor 
   de Taallunch.

• Contact opnemen met de Taalhuiscoördinator.

• Uitnodiging Taallunch versturen 
   naar professionals.

• Bericht over Taallunch plaatsen op sociale 
   media en de website van de bibliotheek.

• Optioneel: zorg voor muzikale omlijsting 
   in de vorm van een rapper, dichter, of 
   gesproken-woord artiest.

De ruimte moet beschikken over een beamer en 
boxjes.  
Een concept voor deze uitnodiging en andere 
promotiematerialen zijn meegeleverd in de 
Communicatie Toolkit Liedjeskast.

Tip: Vraag in de uitnodiging ook of de professionals 
deze doorsturen naar andere professionals die 
mogelijk geïnteresseerd zijn.

Schema voorbereiding

34 Twee weken 
voor de activiteit 

Neem contact op met een lokale bakker 
of cateraar en bestel lunch voor het aantal 
personen dat je verwacht. Spreek af dat 
je drie dagen voor de Taallunch het 
definitieve aantal deelnemers en hun 
dieetwensen doorgeeft.



Weeknummer Week Te ondernemen actie Aanvullende informatie

35 Een week voor de activiteit • Bel de genodigden die nog niet 
   gereageerd hebben na.

• Bereid je goed voor en lees de Power-
   Pointpresentaties Taallunch Herkennen &    
   Doorverwijzen en De LiedjeskastQuiz en de    
   instructie in de notities door.

36 Drie dagen voor de activiteit • Neem contact op met de cateraar of 
   lokale bakker en geef het definitieve aantal    
   lunchpakketjes door, inclusief dieetwensen.

• Koop de benodigdheden voor de Taallunch;    
  denk hierbij aan serviesgoed, bestek, 
  servetten, een tafelkleed en bloemen om 
  de tafel sfeervol aan te kleden.

• Koop een boekenbon/VVV bon of bloemetje    
   als bedankje voor de Taalambassadeur en 
   anderen die meegewerkt hebben aan 
   de Taallunch.

Benodigdheden:
• Servies
• Servetten
• Glazen
• Bekers
• Evt. bloemen en lettervermicelli voor aankleding tafel
• Bedankje Taalambassadeur en anderen die meewerken 
  aan de Taallunch.

36 Een dag voor de activiteit • Loop eventueel de twee PowerPoint-
   presentaties nog door ter voorbereiding.
• Voeg naam + foto van de Taalambassadeur  
   toe aan de PowerPointpresentatie 
   Taallunch Herkennen & Doorverwijzen.  



Weeknummer Week Te ondernemen actie Aanvullende informatie

36 De dag van de activiteit, ruim 
voor het evenement start

• Zet alle tafels en stoelen klaar en dek de tafel.
• Sluit de beamer en boxjes aan en controleer
  of alles werkt, open alvast de PowerPoint 
  LiedjeskastQuiz en Taallunch Herkennen 
  & Doorverwijzen.
• Zorg voor een kapstok voor de jassen.
• Ontvang de taalambassadeur wat eerder, 
   zodat jullie nog even kunnen voorbespreken.

Benodigdheden:
• Beamer
• Boxjes
• PowerPointpresentaties
• Kannen water, koffie, thee + glazen en kopjes
• Gedekte tafel
• Kapstok

36 De dag van de activiteit, een 
(half) uur voor het evenement 
start 

• Zet bekers, kannen water,  fris en koffie 
   en thee en de lunch op tafel.
• Zorg voor een gastvrije ontvangst door 
  een collega bij de deur. 

Benodigdheden: 
• Waterkannen 
• Koffie en thee 
• Suiker en melk 
• Fris 
• Lunch

36/37 Na afloop • Post een foto-impressie (met toestemming  
   i.v.m. AVG) of leuke quote op sociale media. 
• Plaats een bericht op de website van de 
   bibliotheek en sociale media. 

Benodigdheden: 
• Waterkannen 
• Koffie en thee 
• Suiker en melk 
• Fris 
• Lunch



Programma onderdeel Benodigdheden Tijdsindicatie

Ontvangst • Kapstok
• Muzikale omlijsting (rapper, dichter of 
   spoken word-artist) of draai Youtube-filmpjes    
   van De Liedjeskast, zoals van Guus 
   Meeuwis – Tegenwoordige Tijd

Half uur inloop

Schema verloop Taallunch

Voorstelrondje 10 minuten

De LiedjeskastQuiz • Beamer
• Boxjes
• PowerPointpresentatie 

20 minuten

Taallunch Herkennen &
Doorverwijzen 

• Beamer
• Boxjes
• PowerPointpresentatie 

45 minuten

Gesprek met 
Taalambassadeur

• Sheet met foto en naam taalambassadeur 20 minuten

Afsluiting + uitloop 15 minuten



Wat

Totaal

Aantal Kosten

€ 865

Geschat aantal uren 
bibliotheekmedewerker

Lunchpakketjes

8

20

€ 400 (à 50 euro per uur)

€ 300 (à 15 euro per lunch)

Indicatie kosten

Taalambassadeur 
via Stichting ABC

€ 100 excl. reiskosten

Aankleding Taallunch € 25

Optioneel: bedankje 
ambassadeur en anderen 
die meegewerkt hebben 
aan de Taallunch

€ 40

Colofon

Auteur: Cubiss Limburg, Team Jeugd en Onderwijs
Eindredactie: Elly Cuijpers en Milja de Vries
Vormgeving: Studio Droombeeld

Deze organisatiehandleiding is mogelijk gemaakt 
door Provincie Limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg


