
In Nederland wonen 2,5 miljoen volwassenen 

die Nederlands als 1e (moeder)taal hebben 

(NT1) en laaggeletterd zijn. Mensen die laag- 

geletterd zijn hebben moeite met lezen, schrij-

ven en/of rekenen. Vrijwilligerscentrale Arn-

hem ondersteunt laaggeletterde bewoners in 

het project TaalCentraal.

Wat is laaggeletterdheid?
Laaggeletterden zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel 

lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau 

vmbo of niveau mbo-2/3. Met de komst van de WMO en 

de daarmee samenhangende participatiemaatschappij 

is zelfredzaamheid van burgers een belangrijk uitgangs-

punt. Mensen moeten zoveel als mogelijk zelf hun weg 

zien te vinden. Laaggeletterde burgers kunnen daardoor 

(nog) lastiger meekomen in onze (digitale) informatiesa-

menleving.

Campagne Arnhem 100% geletterd
Met de campagne Arnhem 100% geletterd krijgt het on-

derwerp laaggeletterdheid veel aandacht. Het bereiken 

van deze NT1-doelgroep vergt echter extra inzet, want 

schaamte en angst spelen een grote rol. Het doet een 

beroep op mensen werkzaam in het ‘sociale domein’ om 

de moeite met deze basisvaardigheden bespreekbaar te 

durven maken.

TaalCentraal
Door het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en di-

gitale vaardigheden krijgen mensen meer handvatten 

in het leven. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze makkelijker  

een marktplaatsadvertentie plaatsen, een reisplanning  

maken, formulieren invullen of de navigatie bedienen. 

Zo ervaren ze de meerwaarde om beter geletterd te zijn.  

In het NT1 project ‘TaalCentraal’ van Vrijwilligerscentrale 

Arnhem worden bewoners door een vrijwilliger onder-

steund in het beter leren omgaan met deze basisvaardig-

heden. Zij sluiten aan bij datgene waar bewoners in het 

dagelijkse leven tegenaan lopen maar voor wie een cur-

sus of les (nog) een stap te ver is.

 

Om een bewoner aan te melden of voor meer infor-
matie, neem dan contact op met Alex Smits van Vrij-
willigerscentrale Arnhem. Met de bewoner wordt een 
afspraak gemaakt, eventueel (indien gewenst) geza-
menlijk met de verwijzer.

 

  Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

  (026) 44 228 33, a.smits@rijnstad.nl

 www.vrijwilligerscentralearnhem.nl

http://www.vrijwilligerscentralearnhem.nl

