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.
Deze training wordt binnen Brabant gesubsidieerd vanuit het provinciale programma rond taalvaardigheid.
De materialen worden door Stichting Lezen & Schrijven kosteloos ter beschikking gesteld (onder specifieke
voorwaarden).
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:
Voor Brabant met Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss via
y.vandenberg@cubiss.nl of 06-30 07 49 53.
Voor Limburg 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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