
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen. Deze 

Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen.  

Wij vragen uw aandacht voor: laaggeletterdheid in het buitenland, schrijfwedstrijd, training taalvrij-

willigers, een interview, promo-pakket voor de zorg en nieuwe contacten van het Taalpunt.  

de PR-groep van Taalpunt Oldenzaal zet laaggeletterdheid op de kaart 
interview met taalvrijwilliger Jos Knaap, door Jolanda van Velzen, regiomedewerker Stichting Lezen en Schrijven  
 

Sinds begin van dit jaar is de PR-groep van Oldenzaal actief. Esra Callar (taalpuntcoördinator), Benno 

Strengers (de Bibliotheek Oldenzaal) en twee vrijwilligers zetten zich in om laaggeletterdheid steeds  

breder op de kaart te zetten. Regelmatig verschijnt er een artikel in de lokale media. 

Ik sprak met Jos Knaap, één van de betrokken vrijwilligers. Hij is niet alleen PR-

vrijwilliger, maar ook taalvrijwilliger en af en toe vrijwilliger in het Praathuis. Kennis ge-

noeg dus over het onderwerp! Dit combineert hij met zijn werkervaring, hij zegt: ‘Als ge-

pensioneerd hoofd communicatie en journalist voelde ik me aangesproken om te helpen 

in de PR-groep. Ik heb nog een aantal contacten die daarbij heel handig zijn.’  

lees meer over  de PR-groep:  

Taalpunt Oldenzaal organiseert schrijfwedstrijd 
 

Alle deelnemers aan een taalcursus van ROC of Taalpunt kunnen meedoen aan de 

schrijfwedstrijd die het Taalpunt deze maanden organiseert.  In de jaarlijkse Week 

van de Alfabetisering – 7 t/m 13 september – moet een kort verhaal worden ingele-

verd, met als thema ‘een bijzondere ontmoeting in Oldenzaal’.  

lees meer  over de schrijfwedstrijd 

 

 

WBO Wonen is alliantiepartner Taalpunt 

Woningcorporatie WBO Wonen is alliantiepartner van Taalpunt Oldenzaal ge-

worden. Samen met de andere alliantiepartners wordt laaggeletterdheid onder 

de aandacht gebracht en voor toeleiding van cursisten richting het Taalpunt  

gezorgd.  

Onderstaande instellingen en bedrijven zijn ook alliantiepartner:  
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AB Hulp Twente                                                         GGD Twente   Saxion Hogeschool  

Aveleijn                                         Humanitas  Tandem    Stichting Palet   

Carintreggeland     Jarabee Univé Verzekeringen   

De Werkwijzer  Kringloopbedrijf De Beurs                                    WBO wonen                                                        

Fatih Moskee    Rabobank Twente Oost                       Zorgfederatie Oldenzaal  

http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/images/stories/downloads/2015/interview_vervolg.pdf
http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/lokale-content/836-schrijfwedstrijd-taalpunt


moeite Met Lezen Ofzo? Actie in de zorg tijdens Week van de Alfabetisering  
Met het gratis promopakket ‘Moeite Met Lezen Ofzo?’ kunnen 

zorginstellingen extra aandacht schenken aan problemen met 

lezen en schrijven en taalproblemen ter sprake brengen. Het 

pakket bevat posters, gadgets en wachtkamerboekjes. Zorgver-

leners kunnen hiermee bezoekers, patiënten en medewerkers 

met lees- en schrijfproblemen wijzen op de mogelijkheden van taallessen.  

lees meer  over de actie en bestel het pakket 
 

training nieuwe taalvrijwilligers en informatiebijeenkomst  
In september van dit jaar, start in Oldenzaal een nieuwe training voor taalvrijwilligers. Taalvrijwilligers ge-

ven laaggeletterden een (taal)steuntje in de rug, in een één-op-één situatie, of in groepjes.  

De training wordt gegeven op 4 dinsdagavonden vanaf 22 september.  

Ook het Praathuis kan nog wel taalvrijwilligers gebruikers. Het Praathuis wordt elke eerste 

vrijdag van de maand in de Bibliotheek Oldenzaal gehouden. Daar ontmoeten taalcursis-

ten en taalvrijwilligers elkaar in een ongedwongen sfeer.  

Op 15 september is er ’s avonds een informatiebijeenkomst voor toekomstige vrijwilligers.  

Meer informatie hierover en over de trainingen is te krijgen bij Esra Callar, coördinator 

Taalpunt Oldenzaal: e.callar@impuls-oldenzaal.nl  

Is taalvrijwilliger iets voor jou? Doe de taalvrijwilligers-check  

 

hoe zit het met laaggeletterdheid in het buitenland? 
Laaggeletterdheid is in de meeste westerse landen een omvangrijk  

probleem. Zweden heeft er het minste last van. Dat land heeft het hoog-

ste niveau van geletterdheid in Europa. Duitsland heeft iets minder laag-

geletterden dan Nederland.  

De meeste andere Europese landen hebben meer laaggeletterden.  

In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 23% van de bevolking.  

In de Verenigde Staten is ongeveer 25% van de 16- tot 25-jarigen laag-

geletterd. In Aziatische, Arabische en Afrikaanse regio’s komt laaggelet-

terdheid het meest voor.  

De gemiddelde percentages schommelen er tussen de 40 en 50%. In Zuid-Amerikaanse landen komt 

laaggeletterdheid iets minder vaak voor: tussen de 10 en 15%.   
Bron: PISA, CITO, UNESCO Institute for Statistics. 

hoe presteren Nederlandse kinderen op het gebied van leesvaardigheid?  
Nederlandse kinderen presteren bovengemiddeld ten opzichte van kinderen uit andere landen. Uit recent 

onderzoek blijkt echter dat Nederlandse kinderen steeds vaker gemiddeld presteren als het gaat om lees-

vaardigheid. Er zijn steeds minder echt goede lezers, terwijl het aantal gemiddelde en slechte lezers toe-

neemt. Vooral meisjes presteren slechter in vergelijking tot enkele jaren geleden. Voor een goede lees-

vaardigheid zijn twee zaken van groot belang: leesbevordering door de school en het stimuleren van lees-

plezier door de ouders. De school dient aandacht te besteden aan de leescultuur en ouders dienen kin-

deren van huis uit te stimuleren om te lezen. Kinderen geven aan minder vaak te willen lezen: slechts 58% 

leest thuis voor het plezier.  

Bron: dr. Michael Martin en dr. Ina Mullis, Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

   Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 

 

http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/moeite-met-lezen-ofzo/
mailto:e.callar@impuls-oldenzaal.nl
http://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilligerscheck/#/home
http://taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilligerscheck/#/home

