
Het Taalpunt Oldenzaal is opgezet omdat er ongeveer 3000 Oldenzalers in meer of mindere  

mate moeite hebben met lezen en schrijven. In heel Nederland gaat het om 1,3 miljoen vol-

wassenen van 16 tot 65 jaar. Daarvan is ongeveer 70% geboren en getogen Nederlander.  

Taal is essentieel om in het dagelijkse leven goed te kunnen functioneren. Daarom hebben 

een aantal organisaties in Oldenzaal de handen ineen geslagen om taalachterstanden te 

verminderen. Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikke-

lingen.   
 

Praathuis kent vliegende start 

Als het bezoekersaantal bij de opening illustratief mag zijn, dan wordt het 
Praathuis in de Bibliotheek een groot succes. Enkele tientallen Oldenza-
lers  die moeite hebben met lezen en schrijven, waren naar de bieb geko-
men om de officiële start mee te maken. Die werd verricht door wethouder 
Rob Christenhusz. Hij benadrukte nog eens het belang van het Taalpunt 
en  - in het verlengde daarvan - het Praathuis dat bedoeld is om de drem-
pel die veel mensen met taalproblemen hebben, te slechten.  
Gert Toirkens, voormalig stadsdichter van Oldenzaal en nu vrijwilliger van 
het Taalpunt, schreef een lied (dat hij ook zelf voordroeg), ter gelegenheid 
van de opening van het Praathuis. Het Praathuis is elke eerste vrijdag van 
de maand geopend van 14.00 tot 15.30 uur.  

lees meer: http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/speciaal-voor/laaggeletterden/taalpunt-oldenzaal 

 

De Taalmeter: online in 12 minuten weten of iemand moeite heeft met lezen  

De Taalmeter is een online screening waarmee organisaties op een snelle en 
eenvoudige wijze mensen kunnen onderzoeken, die mogelijk moeite hebben 
met lezen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij sollicitaties, het volgen van oplei-
dingen en bijvoorbeeld bij de overdracht van informatie in relatie tot veiligheid 
en arbeidsomstandigheden. \De Taalmeter is dus geen toets. Een groot aantal 
laaggeletterden kan met deze ‘meter’ eenvoudig worden herkend, die anders 
onopgemerkt zou blijven. De Taalmeter bestaat uit vijf leesopdrachten met to-
taal 24 verschillende vragen.  

lees meer over de Taalmeter: http://www.taalmeter.nl/informatie.php  

   

Digimeter 

Via www.digitaalhulpplein.nl is een zogenaamde ‘Digimeter’ beschikbaar. Hiermee maakt u een 
inschatting van de digitale vaardigheden van iemand. In de loop van 2015 komt ook een 
‘Rekenmeter’ beschikbaar, waarmee u inzicht krijgt in de rekenvaardigheden. 
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Taalzoeker 
Snel een overzicht krijgen waar een cursus lezen, schrijven,  
spreken of digitale vaardigheden wordt gehouden? Tot voor kort 
was dit moeilijk, maar nu niet meer. De Taalzoeker helpt je. Want 
met de Taalzoeker kun je gratis en online: 

     eenvoudig geschikte cursussen vinden; 
  met behulp van een handige kaart in eigen omgeving               

zoeken; 
 zoeken op basis van relevante kenmerken; 
 zowel formele als informele aanbieders van cursussen contacteren. 

 

De Taalzoeker is bedoeld voor de ‘doorverwijzer’. Een familielid, vriend, kennis, collega, of balie-
medewerker kan iemand op eenvoudige wijze in contact brengen met de cursus die het beste bij 
hem past. Ook kun je er zoeken naar een geschikte inburgeringscursus. Op basis van adresge-
gevens is het mogelijk om te bepalen welke cursus het dichtst in de buurt is. 
lees meer: http://taalzoeker.nl 

 

Nieuw: Online Taalvrijwilligerscheck 

Wil je taalvrijwilliger worden, maar heb je geen idee waar je aan begint? 
De online taalvrijwilligerscheck geeft je met behulp van een drietal fictieve 
lessituaties een beeld van het vrijwilligerswerk. Waar wacht je op?  
Doe de vrijwilligerscheck vandaag nog!  
  

 
 

Een jaartje verder... 
In april bestaat Taalpunt Oldenzaal een jaar. Tot nu toe hebben zich zo’n 50 
mensen aangemeld die moeite hebben met lezen en schrijven en hierbij 
graag geholpen willen worden. De deelnemers aan taaltrajecten worden 1 op 
1 begeleid of in kleine groepjes. Een aantal van hen volgt nu een cursus bij 
het ROC.                             
Voor taalvrijwilligers zijn er in de tussentijd 3 basistrainingen Taal voor het 
Leven gegeven. In totaal hebben zich 50 mensen aangemeld om als taalvrij-
williger aan de slag te gaan. Mede dankzij diverse organisaties hebben deel-
nemers aan taaltrajecten en vrijwilligers de weg naar het Taalpunt gevonden. 
Onze allianties zorgen voor de nodige toeleiding. Wij bedanken hiervoor: Hu-
manitas Tandem, Carintreggeland, SN Fatih Moskee, Aveleijn, Jarabee, AB-
Hulp, Kringloopwinkel De Beurs, de Werkwijzer, Saxion, GGD Twente, Unive, 
Zorgfederatie Oldenzaal en Rabobank Twente Oost. 

 
Bedankt Saxion! 

Afgelopen jaar hebben we van de Hogeschool Saxion een gift ontvangen.        
Deze mocht besteed worden aan de bestrijding van laaggeletterdheid in Twen-
te en Salland. Het bedrag is verdeeld onder diverse Taalpunten. Zo heeft Taal-
punt Oldenzaal de gelegenheid gekregen om taalspelletjes aan te schaffen 
voor het Praathuis (zie foto) 

 

 
 

                                                                                           

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

http://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilligerscheck/#/home

