
 

 

 

 

 

 
 

Beste taalvrijwilliger, 
 
Op zaterdag 9 september 2017 organiseert Rayon Oost (Provincies Gelderland en 

Overijssel) een studiedag voor alle vrijwilligers Taal voor het Leven. De studiedag vindt 

centraal in het rayon plaats. De definitieve locatie wordt tijdig bekendgemaakt.  

 

Op deze dag willen we vrijwilligers inspireren en de gelegenheid bieden hun kennis over 

het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden te verdiepen of te verbreden. 

Maar natuurlijk organiseren we deze dag ook om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit 

te wisselen en van elkaar te leren. Naast vrijwilligers zijn ook professionals welkom die 

de opgeleide vrijwilligers ondersteunen of begeleiden. De studiedag is kosteloos en je 

wordt voorzien van een heerlijke lunch. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Programma studiedag 

09:00 – 09:50  Inloop met koffie en thee 

09:50 – 10:00 Opening  

10:00 – 10:45 Plenaire lezing over stress en de logica van het brein  

11:00 – 12:30  Workshopronde 1 

12:30 – 13:45 Lunch en Materialenmarkt 

14:00 – 15:30 Workshopronde 2 

15:45 – 16:00 Afsluiting 

 

Onder andere organiseren we een reeks workshops in twee rondes. We willen daarbij 

vooral die workshops aanbieden waarvoor jullie de meeste belangstelling hebben, indien 

nodig worden ze twee keer uitgevoerd. Op het aanmeldformulier kun je aangeven welke 

workshops je graag wilt volgen. Een beschrijving van de verschillende onderwerpen vind 

je op de volgende pagina. 

 

Meld je aan via het online aanmeldformulier voor 16 juni.  
 
Helaas kun je je niet voor een halve dag opgeven en we kunnen geen reiskosten 

vergoeden. Heb je aanvullende ideeën over mogelijke onderwerpen of wil je zelf een 

bijdrage aan deze dag leveren dan horen we dat graag. Je kunt dan mailen naar 

aimee@lezenenschrijven.nl. 

 

We hopen je te ontmoeten op zaterdag 9 september! 

  

Met hartelijke groet, 

  

Namens team Rayon-Oost, 

 

Wim Matthijsse, Hella Wolschrijn, Aimée Vredeveld-Dekker en Renée Tuin 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJpuEEKYKdaHwUzLr30Sj2JE1NO55nbciIlKwrTEg7HjwyTA/viewform?usp=sf_link
mailto:aimee@lezenenschrijven.nl


Overzicht en beschrijving workshops  

 

 

Plenaire lezing 

Stress en de logica van het brein  
door Irma van Steijn, GZ-psycholoog, Maarsingh & van Steijn  

Om te kunnen leren en ontwikkelen is het nodig dat ons brein in een toestand staat waarin het nieuwe 

kennis kan opnemen en waarin het problemen kan oplossen. Stress en spanning kunnen daarin echt 
helpend zijn en ons een gerichte focus geven waardoor bijvoorbeeld een presentatie of 
sollicitatiegesprek echt goed gaat. De spanning zet ons brein precies in de goede “toestand”. Echter, 
ook het tegenovergestelde kan gebeuren: de stress blokkeert ons denken en handelen, we zijn dan 
niet in staat tot leren en doen domme dingen. Ons brein kan zichzelf gijzelen door gevoelens van 
hevige angst, schaamte en onmacht (bijv. rondom schulden of laaggeletterdheid). In de presentatie 

wordt u meegenomen in deze processen van ons brein en krijgt u handvatten over wat we kunnen 
doen om het brein in de goede stand te krijgen.  

 

Workshops 

1. Werken met Melkweg  
door Kaatje Dalderop, Onderwijsadviseur, Kaatje Dalderop Onderwijsadvies  

Melkweg is de naam van een serie boekjes om leesvaardigheid te oefenen. De boekjes zijn gemaakt 
voor anderstalige leerders die in hun moedertaal niet hebben leren lezen en schrijven, maar zijn ook 
geschikt voor mensen die een ander schrift hebben geleerd, zoals het Arabisch. In deze workshop 
maakt u kennis met Melkweg, gaan we in op de uitgangspunten en leert u hoe u met Melkweg aan de 

slag kunt gaan. www.melkwegplus.nl. 

2. Voor ’t zelfde geld!  
door Marijke Siekmans, Taalregisseur Rayon Noord, Stichting L&S 

Er is een duidelijk verband tussen laaggeletterd zijn en schulden hebben. In deze workshop gaan we 

dieper in op deze relatie en bekijken we de methode Voor 't zelfde geld. De methode is speciaal 
ontwikkeld voor mensen die het moeilijk vinden om hun thuisadministratie op orde te houden. 

3. Digi-taal in 2017  
door Hester Saakes, Onderwijskundig medewerker, Stichting L&S 

Digitale vaardigheid is een van de basisvaardigheden. Tijdens deze workshop leer je meer over hoe de 

digitale vaardigheden zich tot de andere basisvaardigheden verhouden. Ook gaan we in op de 
verschillende niveaus en we kijken welke digitale vaardigheden onmisbaar zijn in deze tijd. Tot slot 
bekijken we welke methoden er zijn voor het aanleren van digitale vaardigheden. 

4. Rekenen, ook een succes!  
door Monica Weijers, Adviseur en trainer rekenen en wiskunde, Universiteit Utrecht 

Laaggeletterde volwassen hebben vaak ook problemen met rekenen, in de brede zin van het woord. 
Zij zijn dan ook laaggecijferd. Denk aan problemen met klokkijken en plannen, medicijnen en geld. 
Stichting Lezen & Schrijven heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht (pilot)materiaal 
ontwikkeld: Succes! Rekenen en een rekentraining. Je gaat in deze workshop zelf aan de slag met het 
rekenmateriaal en we laten zien wat de belangrijkste ervaringen zijn van de vrijwilligers en cursisten in 
de rekenpilot. 

5. Werken met Oefenen.nl  
door Jomi Ririmasse, Klantmanager, Oefenen.nl 

Oefenen.nl is het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden verder wil verbeteren. Je 
kunt er oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tijdens deze workshop leer je 

wat er allemaal op oefenen.nl staat, welke programma’s er zijn en voor welke deelnemers deze 
geschikt zijn. Ook vertellen we meer over het volgsysteem en lichten we het nieuwe onderdeel ‘de 

liedjeskast’ toe. 

6. Online leren lezen en schrijven met Alfabeter en Netnieuws  
door Anita Middel, Auteur en trainer 

In deze workshop maak je kennis met Alfabeter en Netnieuws, bedoeld voor volwassenen die (beter) 
willen leren lezen en schrijven. Dit zijn toegankelijke programma’s die aansluiten bij het dagelijks 
leven. Er zijn twee basisprogramma's: Alfabeter Lezen en Alfabeter Schrijven. Extra leeskilometers kan 
de deelnemer maken met Alfabeter Spreekwoorden en met Netnieuws door middel van actuele 
teksten. We behandelen ook een paar nieuwe programma’s die nog in ontwikkeling zijn; Alfabeter 
Begin is bedoeld voor cursisten die nog moeite hebben met het verklanken van letters en woorden en 

Alfabeter Digitaal communiceren met de gemeente (werktitel) om te oefenen met digitale formulieren, 
zoals het vernieuwen van paspoort en rijbewijs. 

http://www.melkwegplus.nl/


7. Hardnekkige lees- en schrijfproblemen  

door Tijske de Zeeuw, Taalregisseur Rayon Oost, Stichting L&S 

Taal voor het Leven is een programma gericht op laaggeletterden. Sommigen van hen hebben een 
dyslexieverklaring en mogelijk in het reguliere onderwijs extra begeleiding gekregen bij het leren lezen 
en schrijven. Dat zij zich uiteindelijk weer melden voor een taalondersteuningsaanbod geeft aan dat de 

hulp die hen geboden werd, niet (voldoende) heeft gewerkt. In deze workshop gaan we dieper in op 
hardnekkige lees- en schrijfproblemen bij volwassenen en hoe we deze volwassenen binnen het 
programma Taal voor het Leven begeleiden. 

8. Werken met een thema en werken met verschillen in een groep  
door Wim Matthijsse en Hella Wolschrijn, Taalregisseurs Rayon Oost, Stichting L&S 

Als je met een thema in een groep werkt, bijvoorbeeld met Succes! krijg je altijd te maken met 
verschillen tussen deelnemers, in interesse, in niveau, in leertempo etc. Soms best lastig om daar 
goed mee om te gaan, als je zowel dingen samen wilt doen maar ook elke deelnemer de aandacht wilt 
geven die hij of zij verdient. Hoe organiseer je dat? Welke handige tips en trucs zijn er? 

9. 50 jaar laaggeletterdheid in Nederland  
door Marga Tubbing, Onderwijsadviseur 

Waar komen wij vandaan? Hoe is er de afgelopen 50 jaar aan laaggeletterdheid gewerkt in Nederland? 
In deze workshop nemen we je mee in de geschiedenis van de aanpak van laaggeletterdheid van eind 

jaren ’60 tot nu. Hoe hebben we in Nederland laaggeletterdheid aangepakt, welke methoden en 
materialen werden gebruikt? En wat was de rol van vrijwilligers en docenten door de tijd heen. En hoe 
veranderde de visie op en de organisatie van het werk en wat kunnen we daarvan we leren. 

10. Inburgering  
door Karen Deutekom, Senior docente NT2 en inburgering, ROC Deltion  

Veel taalvrijwilligers begeleiden deelnemers die bezig zijn met de inburgering maar hoe zit die 
inburgering in elkaar? Uit welke onderdelen bestaat het programma? Welke examens zijn er? Hoe 
begeleid je de deelnemer die bezig is met zijn inburgeringstraject? Leer meer over inburgeren tijdens 

deze workshop.  

11. Leren leren door middel van coaching  
door Kaatje Dalderop, Onderwijsadviseur, Kaatje Dalderop Onderwijsadvies 

We leven in een complexe maatschappij die voortdurend verandert. Om met die veranderingen te 

kunnen omgaan, hebben we steeds nieuwe vaardigheden nodig. Dat vereist dat we zelfstandig kunnen 
leren.  Hoe begeleiden we laaggeletterde leerders zo, dat er aandacht is voor de ontwikkeling van het 
vermogen tot zelfstandig leren? Coaching is een begeleidingsstijl die gericht is op dit leerproces. Een 
coach stuurt niet, maar helpt de leerder te leren, vooral door de reflectie op leren op gang te brengen. 
Dat doet een coach door middel van het coachgesprek. In deze workshop maak je kennis met enkele 

coachtechnieken en oefen je je eigen coachingsvaardigheden. 

12. Uitspraak en NT2  
door Linda Oosterlaar, Logopediste en dyslexie-expert, Tweespraak logopedie 

Voor volwassen sprekers is het moeilijk een klank die in hun moedertaal niet voorkomt aan te 
leren. Toch kan een verkeerde intonatie of uitspraak de begrijpelijkheid van de ander belemmeren. 
Wat kun je dan doen? In deze workshop zal Linda Oosterlaar van Tweespraak Logopedie stil staan bij 

klankontwikkeling en anderstaligheid.  

13. Normaal is overal anders  
door Pim Dorrestein, Trainer en adviseur, Dorrestein Training & Advies 

Dit is een interactieve workshop over omgaan met culturele verschillen. Er bestaan meer dan 5000 
culturen en iedere cultuur heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als 'normaal' beschouwd. Aan 

bod komen de globale verschillen tussen culturen en de kracht die culturele waarden hebben in het 
denken en doen van mensen. Door daar meer inzicht in te krijgen worden we bewust van onze eigen 
(voor)oordelen en aannames ten opzichte van mensen uit andere culturen. Inzicht hebben waarom 
mensen doen wat ze doen en welk effect het heeft op jezelf is de basis van respect naar elkaar. Dan 
wordt contact met mensen uit andere culturen een uitdaging en een verrijking. 

 


