
Vooraf  

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

Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen.  

In deze editie vragen wij uw aandacht voor: Vrijwilligersnet, schuldenproblematiek, Minister Slob 

leest een gedicht voor, de opbrengsten van taalcursussen, Zing Nederlands met Me, en de NT1 

conferentie komt er aan.  

 

Vrijwilligersnet is live 

De Stichting Lezen & Schrijven heeft een nieuwe website gelanceerd vol  

kennis en inspiratie voor taalvrijwilligers, met e-learnings, filmpjes, adviezen  

en materialen.  

Het biedt taalvrijwilligers de mogelijkheid om meer te leren en de begelei- 

dingsvaardigheden te verdiepen op het moment dat hij/zij hier behoefte  

aan heeft.  

Er zullen regelmatig nieuwe items worden geplaatst. Binnenkort bijvoorbeeld 

een instructiefilmpje bij de boekjes van Succes!                                                           

Lees meer  
 

   Onderzoek naar schuldenproblematiek   

   Tijdens ‘de Wereldarmoededag’ op 17 oktober publiceerde Stichting Lezen 

   & Schrijven een nieuw onderzoek naar schuldenproblematiek en laaggelet 

   terdheid. Economisch gaat het goed met Nederland. Maar dat geldt niet  

   voor iedereen. De sociale kloof  tussen hoog en laagopgeleiden groeit.  

   Het  aantal laaggeletterden neemt toe. Zij leven veel vaker en langer in  

   armoede  dan mensen die geletterd zijn.  

   Om aandacht te vragen voor deze problematiek werd dit onderzoek  

   gepubliceerd.  
 

Meer zelfvertrouwen en meer sociale contacten dankzij taalcursus                                              

Meer zelfvertrouwen, gemak in sociale contacten, zelfredzaamheid en  

minder schaamte. Mensen die laaggeletterd zijn en op taalcursus gaan, 

hebben daar op mentaal en sociaal vlak grote baat bij. Dat blijkt uit  

onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de  

Stichting Lezen & Schrijven.  

Aan de hand van diepte-interviews met laaggeletterden, brachten de  

onderzoekers in kaart wat een laaggeletterde drijft om op cursus te gaan 

en wat daarvan de opbrengsten zijn. Zowel op materieel vlak (betere baan of start van opleiding) 

als op immaterieel vlak (mentaal en sociaal).  

Voor het onderzoek zijn 15 mensen geïnterviewd die een taalcursus hebben afgerond. De deelne-

mers bestonden voor twee derde uit vrouwen (10) en voor een derde uit mannen (5). Vijf deelne-

mers hebben Nederlands als moedertaal, tien  zijn opgegroeid met een andere eerste taal.                                     

Download hier het onderzoek 
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https://vrijwilligersnet.taalvoorhetleven.nl/#/dashboard
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Onderzoek_laaggeletterdheid_en_schulden_oktober_2018.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/180827_Rapport_Portretten.pdf


 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Esra Callar: e.callar@impuls-oldenzaal.nl    06-48499451 
 

openingstijden (spreekuur) Taalpunt:                                                                                         

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en                                                                         

woensdagmiddag  van 13.00 - 15.00 uur 

(niet in de schoolvakanties) 

Praathuis                                                                                                                                           

elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur (niet in de schoolvakanties)  

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

Minister Slob draagt gedicht voor van dichter én ex-laaggeletterde Dick Voogd 

 Een heel bijzonder moment op 1 november in de Tweede Kamer.  
    Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, 
 Cultuur en Onderwijs (OC&W), nam minister Slob het woord. Niet  
    om te debatteren dit keer, maar om een gedicht voor te dragen. 
 Een gedicht over niet kunnen lezen en schrijven. Een gedicht over 
 de moed hebben om toch te gaan leren.  
 Een gedicht voor alle laaggeletterden in Nederland. Een gedicht van 
 ex-laaggeletterde Dick Voogd. 

                                       
      
     Tijd 

Tijd krijg je om te leren 
En te schrijven 
Maar wacht niet te lang 
Het is zonde als je er niets aan doet 
Veel mensen weten 
Dat 
En hebben hun keuze  
Gemaakt 
Zij zijn dankbaar dat ze de stap  
hebben gezet 
Stap over je schaamte heen                                                                                                   
En ga de strijd aan met je Taalbarrière                                                         
                                                                       

Bekijk hier de video van de voordracht van Minister Slob 
 
 

De NT1 Conferentie ‘Toekomst en Kwaliteit van de NT1 docent’ komt er aan!  
    

   Op woensdag 16 januari 2019 is er opnieuw een NT1 Conferentie.  

   Deze conferentie is een vervolg op de zeer geslaagde NT1 Confe- 

   rentie van maart 2018.  

   Voor meer informatie, lees hier meer  

Taalambassadeur 

Dick Voogd 

mailto:d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl
https://www.youtube.com/watch?v=btucQnoH8Rw
https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/de-nt1-conferentie-toekomst-en-kwaliteit-van-de-nt1-docent-komt-er-aan

