
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING: SEMINAR LAAGGELETTERDHEID, TOEN & NU 
 
 
 
Donderdag 12 september 2019, inloop vanaf 13.30 uur 
nieuwe zaal, de nieuwe bibliotheek  
www.denieuwebibliotheek.nl  
 
 
De nieuwe bibliotheek en onderzoeksbureau Lost Lemon organiseren, in samenwerking met Europe 
Direct, een seminar over laaggeletterdheid. Dit seminar vindt plaats op donderdag 12 september. 
 
HOE ZIET DE MIDDAG ERUIT? 
 
De bijzonder inspirerende Wim Matthijsse (onderwijskundig adviseur) neemt je mee op reis door de 
geschiedenis van laaggeletterdheid. Hij vertelt over de evolutie van definities, de aanpak en kijk op 
laaggeletterdheid vanuit de overheid en het onderwijsveld. Hoe gingen we dit vraagstuk in het 
verleden te lijf. 
 
En waar staan we nu? Dé laaggeletterde bestaat namelijk niet …. 
Wie zijn de gezichten achter de statistieken (de persona’s)? Welke behoeften, wensen en motivaties 
spelen een rol? Zo kun je verschillende doelgroepen differentiëren en tot een passende aanpak 
komen. 
Rebecca van der Meer en Jasper Muskiet doen sinds een aantal jaren onderzoek rondom 
laaggeletterdheid. Zij geven uitleg over de vijf persona’s van Nederlandstalige laaggeletterden. Twee 
acteurs (Esther Gast en Theo van Ede) laten  deze persona’s tot leven komen binnen herkenbare 
situaties. Dit geeft inzicht en handvatten om de doelgroep te bereiken. 
We sluiten de middag af met napraten en een borrel. 
 
 
AANMELDEN? 
 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geef daarom vóór 1 september aan dat je aanwezig 
wilt zijn.  
 
Reserveer een kaart (€ 10) via onderstaande link: 
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/WeekAlfabetiseringSeminar.html  
of koop een kaart bij de klantenservice van de bibliotheek. 
 
 
 
 
 
 

http://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/WeekAlfabetiseringSeminar.html


 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
13.30    inloop 
14.00    start programma 

- Openingswoord door Chris Wiersma (directeur de nieuwe bibliotheek), Jerzy Soetekouw 
(wethouder WMO Almere) en Lost Lemon 

- Wim Matthijsse, Recht op leren, 40 jaar bestrijding van laaggeletterdheid 
- Rebecca van der Meer en Jasper Muskiet (onderzoekers Lost Lemon) geven uitleg over de 

persona’s; acteurs Esther Gast en Theo van Ede brengen de persona’s tot leven. 
16.30    napraten en borrel 
17.00    einde programma 
 
 
Locatie: 
De nieuwe bibliotheek  
Stadhuisplein 101 
1315 XC Almere 


