
 

Uitnodiging expertmeeting ‘Laaggeletterdheid’  

Beste raadsleden en fractieassistenten, 

De voorbereidingswerkgroep wil u van harte uitnodigen voor de ‘Expertmeeting laaggeletterdheid’ 

welke plaatsvindt op maandag 6 mei van 19.30 tot 22.30 uur in de DRU, conferentiezaal.  

Vraagstelling 

De expertmeeting staat in het teken van de aanpak van laaggeletterdheid in gemeente Oude 

IJsselstreek. Tijdens de bijeenkomst zal o.a. worden ingegaan op de volgende vragen: 

1. Wat is laaggeletterdheid?  
2. Wat doet de gemeente Oude IJsselstreek op het gebied van laaggeletterdheid? 
3. Hoe wordt de huidige aanpak door de doelgroep en organisaties die werken met de doelgroep 

ervaren? 
4. Wat zijn goede manieren om laaggeletterden te bereiken? 

 

Aanpak  

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden bestaat de avond uit twee delen: in het eerste 

(informatieve) gedeelte voor de pauze zal de raad worden geïnformeerd n.a.v. de eerste twee vragen. 

In het uitgewerkte programma is te zien welke experts hiervoor zijn uitgenodigd. Na iedere spreker is 

er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op deze wijze kan er zelf invulling worden gegeven aan de 

derde vraag.   

Het tweede deel van de avond willen we besteden aan de laatste vraag: ‘hoe bereik je 

laaggeletterden?’ Hiervoor hebben we gekozen voor een interactieve workshop van ‘Klasse! Zet een 

punt.’ Klasse! is een nieuwe en unieke methode voor het vinden, benaderen en werven van 

laaggeletterde NT1’ers. Door middel van een workshop kan de raad zelf meedenken over het vinden, 

benaderen en werven van laaggeletterden. 

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor alle raadsleden en fractieassistenten (en dus niet alleen voor de leden 

van de commissie MO) Het eerste (informatieve) gedeelte van de bijeenkomst zal plaatsvinden in 

commissieopstelling. Hierbij is plaats voor maximaal 3 leden per fractie aan de vergadertafel. De 

fractieleden die niet aan de vergadertafel plaatsnemen kunnen zitting nemen op de publieke tribune. 

Voor het tweede (interactieve) gedeelte worden alle aanwezigen uitgenodigd om mee te doen. 

Daarmee worden naast de aanwezige fractieleden ook vertegenwoordigers van de uitgenodigde 

partnerorganisaties bedoeld. Voor deze expertmeeting zijn verschillende partnerorganisaties zoals 

Laborijn, Estinea en de basisscholen uitgenodigd. De vertegenwoordigers van deze organisaties 

kunnen met de raads- en commissieleden meepraten in het tweede gedeelte. De meerwaarde van de 

workshop zit hem dan niet alleen in het interactieve element, maar ook in het feit dat er gezamenlijk 

met de organisaties die daadwerkelijk te maken hebben met laaggeletterdheid, over dit onderwerp 

gesproken kan worden.  

We hopen op een ruime vertegenwoordiging, zowel namens de fracties als de partnerorganisaties! 

 

Namens de voorbereidingswerkgroep, 

Camiel Vanderhoeven, Ruben Driever, Gerard Wildenbeest, Lotte Pragt, Jan Vesters, Marjolijn 

Gerritsen, Esther Vossenberg, Suna Kavak en Bert Kissing. 

 

PS: I.v.m. de voorbereiding van het tweede gedeelte zouden we het fijn vinden wanneer er aan de 

griffie wordt doorgegeven hoeveel mensen er ongeveer per fractie aanwezig zijn. 

  



Programma  
(inloop vanaf 19.15 uur) 

19.30 uur: Introductie (door voorzitter) 

 

19.30 – 20.00 uur 

Bewustwording: Wat is laaggeletterdheid? 

1. Majinka van Slijpe (coördinator Taalhuis) en Lian Schoot Uiterkamp (stichting lezen en schrijven – 

Wat is laaggeletterdheid? 

2. Ambassadeur/ervaringsdeskundige – Eigen ervaring 

3. Suna Kavak en Bert Kissing (gemeente Oude IJsselstreek) – Wat doet de gemeente Oude 

IJsselstreek in het kader van laaggeletterdheid en bewustwording? 

20.00 – 21.00 uur 

Aanpak: Wat wordt er momenteel gedaan aan laaggeletterdheid?  

1. Suna Kavak en Bert Kissing (gemeente Oude IJsselstreek) – Totaal overzicht aanpak 

laaggeletterdheid gemeente Oude IJsselstreek 

2. Alain van der Haar (Graafschap college) – Wat doet het Graafschap college aan de aanpak van 

laaggeletterdheid (formele trajecten) en wat zijn behaalde resultaten? 

3. Ellen de Witte (taalhuis), Annemieke Vullings (bibliotheek) – Wat doen de bibliotheek en het 

Taalhuis samen aan de aanpak van laaggeletterdheid (informele traject(en))? 

4. Hetty Wolf, (Bibliotheek) -  - Wat gaat de bibliotheek i.s.m. andere partijen doen aan de aanpak van 

laaggeletterdheid? 

5. Asito - Wat doet Asito aan de aanpak van laaggeletterdheid? 

21.00 – 21.15 uur: pauze 

 

21.15 – 22.15 uur 

Bereik: Hoe bereik je laaggeletterden? 

Intro deel 2 door Peter van de Wardt 

1. Presentatie door Marian Jansen- de Goede ( Klasse! ) 

2. Workshop, geleid door Marian Jansen- de Goede  

Tijdens de workshop mogen naast de raad- en 

commissieleden ook de experts en geïnteresseerden uit 

het publiek aanschuiven.  

3. Plenaire terugkoppeling  

22.15 – 22.30 uur: Plenaire afsluiting en debat 

Sluiting (door voorzitter) 

 

 


