
 

 
 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom anderstaligen en 

laaggeletterdheid. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van 

MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail 

naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Anderstaligen  
 
Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs (P3NL) 

De P3NL-prijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs wil P3NL vakmensen belonen én 

aanmoedigen die het vakgebied van de psychologische en pedagogische zorg op een betrokken, positieve, 

innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier op de kaart zetten. De jury en het bestuur van P3NL hebben 

Kitlyn unaniem tot winnaar gekozen. 

Lees verder -> 

 
Migranten met een hogere sociaaleconomische positie voelen zich juist mínder verbonden met 

Nederland (Radboud Universiteit) 

West-Europese samenlevingen, zoals de Nederlandse, mikken op snelle integratie van migranten. Daarbij 

verwachten we dat integreren makkelijker is voor migranten met een hogere sociaaleconomische positie. 

Desondanks voelen juist deze migranten zich minder verbonden met Nederland dan migranten met een 

lagere sociaaleconomische positie. 

Lees verder -> 

 

‘Merendeel vluchtelingen blijft jaren in bijstand, andere gesprekstechniek nodig’ (Zorg+Welzijn) 

De armoede in ons land is het grootst onder de Syrische statushouders, aldus de nieuwste KIS Wijkmonitor. 

Tegelijkertijd komen deze Syriërs vrijwel niet terecht bij de schuldhulpverlening. Hoe moeten we deze cijfers 

interpreteren? En is er werk aan de winkel voor sociaal werkers? 

Lees verder -> 

 

Logeren bij een local bevordert de integratie van statushouders (Sociale vraagstukken) 

De nieuwe Wet Inburgering maakt gemeentes verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. De lange 

wachttijd voor een woning is echter niet bevorderlijk voor maatschappelijke participatie. De relatief 

onbekende logeerregeling biedt hier een oplossing voor. 

Lees verder -> 

 

De grillige geschiedenis van bijna een kwart eeuw inburgeringsbeleid (Sociale vraagstukken) 

In de loop van bijna 25 jaar is de overheid steeds strenger geworden voor nieuwkomers in ons land. Waar 

ze zich eerst als gast konden gedragen, dwingt de overheid migranten nu om zo snel mogelijk in te 

burgeren. Emeritus-hoogleraar Han Entzinger neemt ons mee op een wandeling door de geschiedenis van 

integratie op zijn Hollands. 

Lees verder -> 
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Oproep gemeenten: staak gebruik gegevens nieuwe inburgeraars (VNG) 

Het ministerie van SZW roept gemeenten op om het gebruiken en delen van gegevens van de 

inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering (Wi2021) die via het DUO-portaal ontvangen zijn, per direct 

te staken. 

Lees verder -> 

 

Veel armoede onder Syriërs (BN De Stem) 

In achterstandswijken in Nederlandse steden is een nieuwe onderklasse ontstaan: Syrische statushouders. 

Zij leven relatief nog vaker in armoede dan andere gemeenschappen in die wijken. Dat blijkt uit de 

vernieuwde KIS monitor. 

Lees verder -> 

 

2. Laaggeletterdheid  

 
‘Leer lezen en schrijven voor een mooie toekomst’ (Movisie) 

Laaggeletterdheid wordt van generatie op generatie doorgegeven. Preventief inzetten op de ondersteuning 

van ouders en de taalontwikkeling van kinderen is daarom van belang. Het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid (NCJ) en Stichting Lezen & Schrijven (L&S) zetten zich samen in om de intergenerationele 

overdracht van laaggeletterdheid in de jeugdgezondheid (JGZ) onder de aandacht te brengen. 

Lees verder -> 

 

Vier nieuwe onderzoeken van start vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden (Movisie) 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden coördineert een landelijke onderzoeksagenda rond 

basisvaardigheden. De onderzoeksagenda van 2021 kent twee inhoudelijke thema's: Professionalisering en 

Maatschappij & participatie. Er zijn vier onderzoeken gehonoreerd. In dit artikel worden deze onderzoeken 

toegelicht. 

Lees verder -> 

 

42 jaar lang laaggeletterd en nu taalambassadeur (Movisie) 

Tineke Leijten (60) is taalambassadeur voor Stichting ABC: ze werft mensen die nog niet goed kunnen lezen, 

schrijven, rekenen of nog niet digivaardig zijn. Dit doet Tineke vanuit haar ervaringswijsheid: zelf was ze 42 

jaar lang laaggeletterd. Kunnen lezen en schrijven veranderde haar leven ingrijpend. Een van de mensen die 

Tineke voor taalles heeft geworven is Ahmed (47). Sharon Koks-den Outer sprak met Tineke, Ahmed en Ria 

(Stichting ABC) aan de digitale koffietafel. 

Lees verder -> 

 

Samenkomst van Tel mee met Taal experimenten: een nieuw kennisnetwerk (Movisie) 

De doos moet gevuld worden met jampotten in rijen van drie bij drie. ‘Moet gevuld worden’ is een moeilijke 

vervoeging. ‘Rijen van drie bij drie’ is een moeilijke opsomming. Natuurlijk vindt niet iedereen deze zin even 

lastig. In Nederland zijn echter 2,5 miljoen mensen met lagere basisvaardigheden. Voor hen kan ook deze 

zin een uitdaging zijn. 

Lees verder -> 
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