
 

 

 

Van (ex-)laaggeletterde naar ervaringsdeskundige 

Een (ex-)laaggeletterde is niet zomaar een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid (taalambassadeur). 
Om deze functie goed en verantwoord in te kunnen vullen, is ABC van mening dat training belangrijk 
is. Hiervoor zijn in het verleden trainingsmiddelen ontwikkeld door Stichting ABC, Stichting Lezen en 
Schrijven en partners. Deze materialen zijn in 2020/2021 geactualiseerd en uitgebreid, zodat er nu 
een actueel, herkenbaar en dekkend trainingsaanbod beschikbaar is. 

Geïnteresseerd in de trainingen? Of wilt u als trainer aan de slag met deze materialen, neem dan 
contact op met: trainingen@a-b-c.nu 

 

De leerweg ‘Ervaringsdeskundige Laaggeletterdheid’ 

In totaal zijn er 5 modules onderscheiden: een basismodule voor elke taalambassadeur, daarna 
wordt er gekozen voor één of meerdere verdiepingsmodules, passend bij de rol die de 
ervaringsdeskundige wil gaan invullen. Deze trainingen passen in de Leerweg zoals Stichting ABC die 
aanbeveelt, waarbij een nieuwe ervaringsdeskundige wordt begeleid vanaf aanmelding tot de eerste 
acties als taalambassadeur. En daarna! 
 

 

 

 

  

Stichting belangenbehartiging alfabetisering 
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Over de training 

De modules van de nieuwe versie van de trainingen gaan allemaal vallen onder de noemer: “Zeg het 
Voort” en zijn herkenbaar aan het logo dat hier rechts is weergegeven.  
 
De modules hebben de volgende titels: 

• Zeg het Voort: de taalambassadeur (basismodule) 

• Zeg het Voort: de voorlichter  

• Zeg het Voort: de werver  

• Zeg het Voort: bij inspraak 

• Zeg het Voort: de tester 
 

De gewenste setting voor de training is een fysieke locatie, met een groepje van ongeveer 7 

personen (maximaal 10). Trainingen worden gegeven door trainers uit de trainerspool van Stichting 

ABC. Geïnteresseerden voor deze pool worden van harte uitgenodigd zich te melden bij ABC.  

Voor de trainer is er voor elke module een uitgebreide en toegankelijke handleiding beschikbaar, 

soms met enkele informatieve bijlagen. Daarnaast is er per module een PowerPoint met slides die 

gebruikt kunnen worden tijdens de training. Voor de deelnemers zelf zijn er werkbladen die zij 

tijdens de bijeenkomsten kunnen gebruiken. 

De trainingsmaterialen voor de modules worden digitaal aan de trainers verstrekt. Zij kunnen de 

benodigde materialen zelf uit (laten) printen. Op deze manier kan Stichting ABC de materialen 

eenvoudig actueel houden en verbeteren als daar aanleiding toe is, en blijven de kosten van het 

materiaal bovendien laag. 

 

 

Toelichting op de modules 

Basismodule (3 x 3 uur) 

Tijdens deze training leert een deelnemer over wat een ervaringsdeskundige doet en hoe die dat 

doet. Ook gaat een deelnemer zijn eigen ervaringen gebruiken voor een persoonlijk verhaal waarmee 

hij/zij kan vertellen over wat laaggeletterdheid in de praktijk betekent. 

Voorlichter (1 x 3 uur) 

In deze module leert een deelnemer hoe het eigen verhaal gebruikt kan worden om mensen die 

onbekend zijn met laaggeletterdheid, uit te leggen wat het is om laaggeletterd te zijn. Ook oefenen 

deelnemers met het vertellen van hun verhaal voor een groep en voor de camera. 

Werver (1 x 3 uur) 

In deze module leert een deelnemer hoe het eigen verhaal en de eigen achtergrond te gebruiken om 

laaggeletterden te motiveren om taalscholing te volgen.  

Tester (2 x 3 uur) 

Een testpanel laaggeletterdheid test (bijvoorbeeld) brieven en websites op leesbaarheid. Zijn de 

brieven niet te moeilijk voor iemand die moeite heeft met lezen? In deze module leert een 

deelnemer hoe een testpanel werkt. En hoe zelf mee kunnen doen aan een testpanel. 



Inspraak (1 x 3 uur) 

Een ervaringsdeskundige weet als geen ander wat wel en niet werkt voor laaggeletterden. In deze 

module leert een deelnemer hoe zijn of haar mening te delen met mensen die zich binnen een 

organisatie of gemeente bezig houden met laaggeletterdheid.  

 

Achtergrondinformatie 

Over Stichting ABC 

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende 
provincies zijn afdelingen van ABC. ABC heeft 3 doelen: belangen behartigen, 
stimuleren en ontmoeten. Voor meer informatie en contact, zie: http://www.a-b-c.nu/ 
 

http://www.a-b-c.nu/

