
Digi-Taalhuis
Geldermalsen  West Betuwe



Wat is een Digi-Taalhuis ?

• 1.Een fysieke maar ook mobiele plek 
• 2. met een doel
• 3. met een coördinator
• 4. met een samenwerkingsverband
• 5. met deelnemers
• 6. met vrijwilligers
• 7. met lesmogelijkheden



Een huis, een fysieke plek…..?



flexibel, mobiel……..?



Iets daar tussenin….



Digi-Taalhuis, bibliotheek Rivierenland,
De Pluk



Mobiel?

• De coördinator gaat soms naar andere plekken i.v.m. overdracht, 
werving, voorlichting, overleg

• Sommige vrijwilligers geven geen begeleiding in het Digi-Taalhuis 
maar bij mensen thuis

• Nadenker: Digi-Taalhuis Geldermalsen moet Digi-Taalhuis West 
Betuwe worden, hoe lossen we dat fysiek op? Hoe bereiken we de 
verderweg wonende deelnemers?



Met een doel:

• Het terugdringen van de laaggeletterdheid in de West Betuwe



Met een coördinator

• die draden weeft tussen vindplaatsen, verwijzers, deelnemers, 
lesmogelijkheden, begeleiding, echte NT1- en NT2-docenten en 
getrainde vrijwilligers 



Activiteit tijdens 
de week van de Alfabetisering



Een vrijwilliger met deelnemers



En nóg meer concentratie..



Met een samenwerkingsverband

• Het Digi-Taalhuis overlegt regelmatig met haar Stuurgroep:
• Welzijn West Betuwe
• ROC Rivor
• Mozaïek
• St. Lezen en Schrijven
• Bibliotheek Rivierenland
• GGD
• Vluchtelingenwerk



Met deelnemers

• Nt2ers en NT1ers
• NT2ers ers weten de weg te vinden
• NT1ers: soms eigen initiatief , meestal doorverwijzing (Werkzaak, 

UWV, gemeente, Welzijnswerk enz.)
• Sinds 2016 140 deelnemers geholpen
• Gemiddeld 25 deelnemers zijn op dit moment actief met leren 

(lesgroepen, vrijwilligers)
• Duur van het leerproces afhankelijk van veel factoren



Met vrijwilligers

• Werving
• Een gesprek (motivatie, capaciteiten)
• Een training van vier avonden met certificaat
• Intervisie, bijscholing
• begeleiding



Scholingsbijeenkomst vrijwilligers



Tot slot: met veel leermomenten..

• In samenwerking met het ROC Rivor is er een lesmoment op 
maandagmiddag in De Pluk voor allerlei deelnemers

• En een lesmoment op donderdagochtend in De Pluk voor NT1ers
• Indien mogelijk doorverwijzing naar lesgroepen ROC Rivor
• Doorverwijzing (NT2) naar Taalcafé voor extra spreekoefening
• Les/begeleiding van een vrijwilliger, in de Pluk of thuis
• Leesgroepje (NT1 en NT2) door vrijwilliger
• Spreekgroepje (NT2) door vrijwilliger



En met veel mooie materialen

• Materiaal van Lezen en Schrijven, genaamd Succes !
• Andere materialen, oa taalmethodes
• Laptops (Rotary)
• Veel leesboekjes
• Directe lijn met de bibliotheek, veel proefabonnementen 

resulterend in echte abonnementen, mensen gaan  daardoor meer 
lezen en meer computeren



Resultaten:

• Niveauverhoging (met een grens voor sommigen)
• Meer zelfredzaamheid
• Meer mondigheid
• Meer zelfvertrouwen
• Leesplezier dus leesvaardigheid wordt verhoogd
• NT1 -ers: de schaamte voorbij
• Een betere computervaardigheid
• Meer sociale vaardigheden en daardoor contacten 



Ook: Meer plezier in leren



Trots..



Successen van het Digi-Taalhuis

• Naamsbekendheid 
• We bereiken steeds meer deelnemers
• Tot nu toe 140 bereikt
• Mooie resultaten
• Goede samenwerking met organisaties in de regio



Kansen

• Meer deelnemers bereiken, ook buiten Geldermalsen en nabije 
omgeving

• Nog meer samenwerkingsverbanden
• Meer plekken waar les gegeven kan worden
• Meer doorverwijzingen



Dank voor uw aandacht en nu:
Aan de slag !
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