Stichting belangenbehartiging alfabetisering
Taalambassadeur worden
Om je werk als taalambassadeur goed te kunnen doen, is het belangrijk om een training te doen.
Deze training heet “Zeg het voort” en bestaat uit een paar onderdelen. Een basistraining en
trainingen voor de verschillende taken. Je herkent ze aan het rood-blauwe logo.
De onderdelen hebben de volgende namen:
• 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 trainingen horen bij de leerweg van Stichting ABC: van aanmelding tot een ervaren ambassadeur.
Dat zie je hieronder.

Over de training
Een training doe je met ongeveer 7 personen. Ze worden gegeven door trainer van een groep
trainers van Stichting ABC.
Hieronder vind je meer informatie over de onderdelen:

Basismodule (3 x 3 uur)
Je leert wat een taalambassadeur doet en hoe je dat doet. Je leert ook je eigen ervaring om te zetten
naar een persoonlijk verhaal waarmee je anderen kunt vertellen hoe het is als je moeite hebt met
lezen en schrijven.

Voorlichter (1 x 3 uur)
Je gaat verder met je eigen verhaal. Je gaat ook oefenen met het vertellen van je verhaal voor een
groep en voor de camera.

Werver (1 x 3 uur)
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen dit vaak wel leren. Hier zijn opleidingen
voor. Dit weet niet iedereen of mensen durven of willen dit niet. Je leert hoe je jouw ervaring kunt
gebruiken om hierover in gesprek te gaan. Misschien kun jij ze wel overtuigen?

Tester (2 x 3 uur)
Een testpanel test brieven, websites (en nog veel meer): zijn ze duidelijk? Zijn de brieven niet te
moeilijk voor iemand die moeite heeft met lezen? In deze module leer je hoe een testpanel werkt. En
hoe je zelf mee kunt doen aan een testpanel.

Inspraak (1 x 3 uur)
Als ervaringsdeskundige weet juist jij wat belangrijk is voor laaggeletterden. Hoe kan bijvoorbeeld
een gemeente zorgen voor goed taalonderwijs? Het is belangrijk dat mensen die het beleid maken
ook jouw stem horen. In deze module leer je hoe je jouw mening kunt delen met mensen van
bijvoorbeeld de gemeente.

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.
Als (ex-)laaggeletterde kun je lid worden van Vereniging ABC. Voor meer
informatie en contact, zie: http://www.a-b-c.nu/

