
Beter in (DIGI)taal 
Beter leren lezen en schrijven of werken aan je digitale vaardigheden? 

Dat kan bij Taalhuizen in de Bibliotheek! 

Een Taalhuis is een plek waar mensen bij elkaar komen die moeite hebben met taal, lezen, rekenen of het 

omgaan met de computer. Mensen kunnen er cursussen volgen, inloopspreekuren bezoeken, oefenen met taal of 

zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen.  

 

Oude IJsselstreek -> Bibliotheek Achterhoekse Poort: Terborg en Ulft 

Neem contact op met:  

 Annet Wamelink via a.wamelink@achterhoeksepoort.nl of 06-18 19 80 26 

 

Voor aanmelding cursussen Klik & Tik en DigiSterker via 088-006 29 29 of  

debibliotheek@achterhoeksepoort.nl of kijk op www.achterhoeksepoort.nl  

         

Klik & Tik klik hier  

leren e-mail versturen, kopen op internet,  

 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 

klik hier 

 

DigiSterker klik hier  

leren overheidszaken regelen met DigiD: 

MijnToeslagen, MijnOverheid, etc. 

 

DigiVitaler  

leren werken met digitale zorg: patiënten 

portaal van huisarts, online apotheek, 

donorregister 

 

Taalhuis NT1 

 

     

 

Taalhuis NT2 

 

 

 

 

Leesgroep NT2 

Mensen helpen digitaal vaardig te worden 

 

Mensen leren omgaan met e-overheid 

 

Mensen leren te werken met de digitale zorg 

 

Mensen die moeite hebben met lezen en/of 

 schrijven (NT1) helpen zodat ze beter mee  

kunnen doen in de samenleving 

 

Mensen met Nederlands als tweede taal (NT2) 

helpen beter te leren lezen, schrijven en spreken 

 

Nederlands taalbegrip / woordenschat en 

spreekvaardigheid bevorderen waarbij ontmoeting en 

uitbreiden van sociale contacten ook belangrijk zijn 

 

mailto:a.wamelink@achterhoeksepoort.nl
mailto:debibliotheek@achterhoeksepoort.nl
http://www.achterhoeksepoort.nl/
https://achterhoeksepoort.op-shop.nl/45/klik-tik-internet-voor-beginners/vanaf/13-09-2021
https://www.achterhoeksepoort.nl/ido.html
https://www.achterhoeksepoort.nl/digisterker.html


 

Achtergrondinformatie 

Van oorsprong waren de Taalhuizen er vooral voor hulp bij het verbeteren van de 

taalvaardigheid. Inmiddels is er steeds meer ondersteuning op het vlak van 

andere basisvaardigheden te krijgen. Het aanbod is verdeeld in: 

• Taalvaardigheid 

• Digitale vaardigheden (waaronder de e-overheid) 

• Rekenvaardigheid 

Daarbij richt men zich vooral op de levensdomeinen gezin, gezondheid, werk en 

inkomen. Deze verbreding van het aanbod komt ook tot uitdrukking in de naam 

(digi)Taalhuis, die op steeds meer plekken wordt gehanteerd. 

Mensen die (digitaal) laaggeletterd zijn, vormen een belangrijke doelgroep van de 

bibliotheek. Om hen goed van dienst te kunnen zijn, is samenwerking 

noodzakelijk. De belangrijkste samenwerkingspartners van bibliotheken op het 

gebied van laaggeletterdheid zijn gemeenten en Stichting Lezen en Schrijven.  

Moeite hebben met lezen, schrijven rekenen en/of digitale vaardigheden heeft 

vaak grote gevolgen. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed en zijn 

hierdoor vaak minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde 

mensen. Ook vinden laaggeletterden minder snel een baan en hebben zij minder 

grip op hun geldzaken en gezondheid. 

Heb je als maatje een klant die laaggeletterd is en/of digitaal niet vaardig, weet 

dat het (digi) Taalhuis bestaat en neem (samen met de klant) contact op met 

Annet Wamelink van de Achterhoekse Poort (bibliotheek)  

(e-mail: a.wamelink@achterhoeksepoort.nl of 06-18 19 80 26). Zij kan adviseren 

welke cursus het beste aansluit. Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone 

Nederlanders. 
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