Laaggeletterdheid (Lezen en schrijven)
Omschrijving
Heel veel mensen in Nederland hebben problemen met niet goed kunnen lezen en schrijven.
Deze mensen kunnen worden aangeduid als laaggeletterd. Laaggeletterdheid komt voor bij
allochtonen en autochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij
werkende en niet-werkenden.
Door omstandigheden bijvoorbeeld doordat ze algemene leer en gedragsproblemen hebben
of omdat ze door ziekte of andere lichamelijke oorzaken niet of nauwelijks naar school zijn
geweest. Mogelijk ook omdat thuis een andere taal wordt gesproken of omdat men opgroeit
in een taalarme omgeving. Deze mensen hebben moeite met het begrijpen van formulieren
en brieven maar ook het lezen van bijvoorbeeld een krant gaat moeizaam of helemaal niet.

Voor wie is de cursus bedoeld
In de eerste plaats is de cursus lezen en schrijven bedoeld voor alle mensen jong en oud die
door omstandigheden nooit of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest het lezen en
schrijven te leren. Bedoeld voor mensen die door lezen en schrijven hun algemene
ontwikkeling willen verbeteren waardoor ze beter kunnen functioneren in de maatschappij.
Voor andere mensen is het leren lezen en schrijven een kans om beter te kunnen
functioneren in het dagelijkse leven zodat ze niet afhankelijk zijn en bijvoorbeeld zelfstandig
een formulier kunnen invullen.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig om zich in te schrijven voor de cursus lezen en schrijven

Aanvraagprocedure
U kunt zich aanmelden via het Kellebeek College Via. Dit gaat via een inschrijfformulier of u
kunt bellen met het Kellebeek College. Regio Breda 076-5784747 en Regio Roosendaal
0165-554990. Op het Kellebeek College wordt NT1 (basiseducatie) en NT2 (Nederlands als
tweede taal) aangeboden.

Eigen bijdrage
De cursussen hebben verschillende prijzen. Voor een basiscursus betaal je een bijdrage
voor boeken of kopieerkosten. Een cursus die je doet om je voor te bereiden op een examen
duurt langer en kost meer. Soms kan je een cursus volgen met een bijdrage van de
gemeente. Soms betaalt de werkgever (een deel van) de kosten. Als je inburgeringsplicht
hebt, moet je de cursus zelf betalen en kun je een lening afsluiten bij DUO: Inburgeren/Geld
lenen
De situatie is dus voor iedereen anders.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

17-03-2016

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
Kellebeek college Via
Locatie Etten-leur

Telefoon:
Website:

Nieuwe Nobelaer
Anna van Berchemlaan 2
4872 XE Etten-Leur
076-5048123
www.kellebeek.nl
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