Stichting belangenbehartiging alfabetisering
Stichting ABC lanceert nieuwe zelfstudie coördinatoren
Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid (taalambassadeurs)
De afgelopen jaren is de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid (taalambassadeurs) flink
gegroeid en worden zij steeds vaker ingezet door diverse organisaties. Sommige organisaties starten
ook zelf met een groep taalambassadeurs. Stichting ABC vindt het belangrijk dat zij goed worden
opgeleid, zodat ze hun functie goed en verantwoord kunnen invullen. Hiervoor is de training “Zeg het
Voort” ontwikkeld, bestaande uit een basismodule en vervolgmodules voor de verschillende rollen.
Het is ook belangrijk dat degene die de taalambassadeurs begeleidt, goed weet wat daarbij komt
kijken. Hiervoor ontwikkelde stichting ABC de module Zeg het Voort: de coördinator. Dit is een
zelfstudiemodule opgesteld op basis van de jarenlange ervaring van de coördinatoren van Stichting
ABC. Samen met een pakket materialen die ondersteunend zijn bij de kennismaking/intake,
ondersteunt deze module de werkzaamheden van de coördinator.
Geïnteresseerd in de module Zeg het Voort: de coördinator? Neem dan contact op met:
secretariaat@a-b-c.nu

Over de training
De startende coördinator start met een aantal zelfstudieopdrachten. Daarna
bezoekt hij/zij een ervaren coördinator en woont een bijeenkomst met
ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid bij. De module wordt afgesloten met
een reflectieopdracht en het samenstellen van een persoonlijk activiteitenplan.
Thema’s die tijdens de zelfstudie aan bod komen:
1. Laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden en de urgentie van het thema (regionaal).
2. De samenwerking met ervaringsdeskundigen binnen lokaal beleid: het belang, wat levert het op,
ervaringen uit de praktijk.
3. De vier rollen voor ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid, en hoe deze in te zetten in de
gemeente en/of eigen organisatie.
4. Een toelichting op het beschikbare trainingsaanbod voor ervaringsdeskundigen en de
beschikbare materialen voor coördinatoren voor de intakeprocedure en ondersteuning van de
leerweg van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid.
5. De werving van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid: praktijkervaringen en methodieken om
van te leren.
6. Coaching en begeleiding van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid: tips voor de praktijk

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/

