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‘Het Taalhuis Jongerenloket is geopend.
foto Taalhuis
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Taalzoeker

Met het traditioneel doorknippen van
een lint opende Afke van Rijn, directeur Integratie & Samenleving van het
Ministerie van SoZaWe, eerder dit jaar
het Taalhuis Jongerenloket.
Bij het Jongerenloket kunnen jongeren vanaf 16 jaar advies krijgen over
onderwijs, werk of een hulpvraag de zij
hebben. Met de komst van het Taalhuis
helpt het Jongerenloket jongeren nu
ook met het zoeken naar een passende
taalcursus. Immers, wie de Nederlandse
taal goed beheerst vergroot zijn kansen
op school en op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan men er terecht voor informatie over inburgering.

Aanvullend op het Taalhuis is de Taalzoeker, een website waarmee actueel aanbod
van cursussen op het gebied van taal en
inburgering gevonden kan worden. De
Taalzoeker is bedoeld voor de ‘doorverwijzer’: een familielid, vriend, kennis, collega of
baliemedewerker. Zij kunnen iemand zo op
eenvoudige wijze in contact brengen met de
cursus die het beste past en het dichtst in
de buurt is.

Taalmeter
Aandacht voor taal is niet nieuw voor het
Jongerenloket. Al langere tijd wordt er
gewerkt met de Taalmeter, een instrument
waarmee laaggeletterdheid gesignaleerd
kan worden. Wanneer blijkt dat een jongere
moeite heeft met lezen en schrijven, krijgt hij

of zij passend advies hoe dit verbeterd kan
worden om de kans op een baan of opleiding te vergroten. In het eerste kwartaal van
dit jaar zijn er 176 Taalmeters afgenomen
onder jongeren in de leeftijdscategorie 16
tot 27 jaar. Hiervan bleek 30% laaggeletterd
te zijn. Zij werden doorverwezen naar een
passende taalcursus.
Het Taalhuis, de Taalzoeker en de Taalmeter
zijn instrumenten van de Stichting Lezen &
Schrijven,
Het Taalhuis Jongerenloket is gevestigd aan
de Westblaak 122 en is iedere donderdag
geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
De website Taalzoeker is te vinden via
www.taalzoeker.nl.
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