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Samen staan we sterker
Om laaggeletterdheid effectief te bestrijden is een gezamenlijke aanpak op regionaal en
lokaal niveau noodzakelijk. De Limburgse bibliotheken werken al jaren samen met partners
als gemeenten, onderwijsaanbieders, welzijns- en gezondheidsinstellingen, arbeidsorganisaties
en bedrijven.

Binnenkort ook met u?
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Limburgse bibliotheken
pakken laaggeletterdheid aan

Goed kunnen lezen en schrijven zijn belangrijke voorwaarden
om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving.
Limburg telt relatief meer laaggeletterden dan de rest
van Nederland, waaronder veel jongeren. De Limburgse
bibliotheken weten de laaggeletterden goed te bereiken met
leesbevorderingsprogramma’s voor Limburgers van nul
tot tachtig.

Laaggeletterdheid in Limburg
Limburg telt relatief meer laaggeletterden dan de rest van Nederland. Veertien procent van de

Samen met u?

volwassenen in Limburg is laaggeletterd. In de acht gemeenten van Parkstad Limburg leven meer dan

Om laaggeletterdheid effectief te bestrijden is een gezamenlijke aanpak op

25.000 laaggeletterde mensen. Ook onder jongeren komt laaggeletterdheid veel voor. Goed kunnen lezen

regionaal en lokaal niveau noodzakelijk. De Limburgse bibliotheken werken

en schrijven zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Laaggeletterden

al jaren samen met partners als gemeenten, onderwijsaanbieders, welzijns-

kunnen bijvoorbeeld geen bijsluiters van medicijnen lezen, hebben moeite met treinkaartjes kopen en met

en gezondheidsinstellingen, arbeidsorganisaties en bedrijven.

het begrijpen van het huiswerk van hun kinderen.

Binnenkort ook met u?

Dankzij hun laagdrempeligheid en hun fijnmazige verspreiding kunnen de bibliotheken de laaggeletterden
goed bereiken. De inspanningen van bibliotheken op het gebied van leesbevordering, educatie en
ontwikkeling dragen bij aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De meeste Limburgse
bibliotheken bieden naast hun leescollecties en de professionele begeleiding daarbij onder andere
een doorlopende leeslijn van nul tot achttien jaar. Tevens bieden bibliotheken in huis of op locatie
leesbevorderingsprogramma’s voor volwassenen.
Deze informatie is u aangeboden door:

Aan de slag!

Met laaggeletterdheid
in Limburg Aanpak
Limburgse
Bibliotheken
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Van voorleeswedstrijden tot
Taalpunten/NL-Pleinen

De bibliotheken hebben een schat aan ervaring in het proces
van taalverwerving en het bestrijden van taalachterstanden.
Het aanbod voor baby’s, peuters, schoolkinderen en (jong)
volwassenen loopt naadloos in elkaar over. Daarnaast zijn er
speciale cursussen en projecten om het voorlezen aan jonge
kinderen te stimuleren en zijn er voorleeswedstrijden voor
scholieren.

Maar het aanbod van de bibliotheken richt zich niet alleen op kinderen
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Centrale speler

De Limburgse bibliotheken werken nauw samen in de
Vereniging Limburgse Bibliotheken. Daardoor profiteren ze
van schaalvoordelen en benutten ze elkaars innovatiekracht.
De bibliotheek is de centrale speler in de strijd tegen
laaggeletterdheid, waarbij met een groot aantal partners
intensief wordt samengewerkt. Denk aan scholen,
kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties, sociale
werkplaatsen, de GGD, Centra voor Jeugd en Gezin, ROC’s en
andere taalaanbieders en natuurlijk gemeenten.

en jongeren. Ook voor laagopgeleide volwassenen, voor inburgeraars en
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Waar de bibliotheek goed in is

De belangrijkste redenen waarom de bibliotheek een onmisbare
partner is in de strijd tegen laaggeletterdheid:
•

De bibliotheek is een full service partner. De bibliotheek biedt

programma’s rondom leesplezier en -bevordering van nul tot tachtig.
Zij heeft 100% dekking in het basisonderwijs en is de enige aanbieder
van leesbevorderingsprogramma’s voor volwassen educatie.
•

De bibliotheek is de centrale speler. Met haar professionals is de

bibliotheek een netwerkpartner die samen met andere aanbieders op dit
vlak producten, projecten en programma’s ontwikkelt. Zij kan verwijzen naar

anderstaligen zijn er leesbevorderingprogramma’s. Zo hebben de Limburgse

De bibliotheken bieden facilitaire ondersteuning en een fysieke

bibliotheken Taalpunten of NL-pleinen ingericht. Bij deze punten of pleinen

leeromgeving; de bibliotheek kan ook optreden als expert en adviseur bij

zijn diverse materialen te leen zoals makkelijke leesboeken, luisterboeken

leesbevorderingsprogramma’s. Niet voor niets is laaggeletterdheid een van de

•

en (digitale) oefenprogramma’s. Verder organiseren de bibliotheken

belangrijkste speerpunten van de bibliotheken in Limburg.

in de bibliotheek terecht om een krantje te lezen of om even te internetten.

Ook zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten over thema’s als dyslexie en

Voorbeelden

•

laaggeletterdheid. In september vindt jaarlijks de week van de alfabetisering

Een mooi voorbeeld van effectieve samenwerking vormen de

maatschappelijke veranderingen zoals de digitalisering en individualisering.

plaats. De Limburgse bibliotheken organiseren in die week tal van activiteiten

schoolbibliotheken die ingericht worden met de hulp van de

Vernieuwing zit de bibliotheken daardoor in de genen.

zoals rondleidingen en schrijversbezoeken. Het thema voor 2012 ‘Geef taal een

deskundigheid van bibliotheekmedewerkers. Of de brede taalprojecten

stem’ leent zich uitstekend voor het opzetten van samenwerkingsprojecten.

in onderwijsvoorrangsgebieden, waarin naast de bibliotheek onder meer

•

peuterspeelzalen, kunsteductiepartners en het welzijnswerk participeren.

samenleving dragen bibliotheken bij aan de leefbaarheid. Vanzelfsprekend

relevante instanties.
De bibliotheek is laagdrempelig. Alle Limburgers kunnen vrijblijvend

leeskringen speciaal voor moeilijk lezenden, inclusief schrijversbezoeken.
De bibliotheek is sterk in innovatie. Zij heeft continu te maken met

De bibliotheken zijn fijnmazig verspreid. Tot in de haarvaten van de

in de stadscentra, maar ook in wijken en in kleine kernen.

