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Taalkaart Basisvaardigheden Bernheze
Leeskring Heesch
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Voor wie is het bedoeld?
Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Antwoord
Leeskring voor laaggeletterden Bernheze/ Heesch
Lezen
Luisteren
spreken
Laaggeletterden/NT2 die beter willen leren lezen.
dinsdagmiddag van 13.15 uur – 14.45 uur (1 x per 2 weken)
Waar: ONS welzijn, locatie Bernheze: De La Sallestraat 3, Heesch.

Wie voert het uit?

Deskundige vrijwilliger

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

Er wordt gezamenlijk een Nederlandstalig literatuurboek gelezen.
Deze boeken zijn hertaald in eenvoudig Nederlands. Men leest om
de beurt een of twee pagina’s (dit hoeft trouwens niet) en
moeilijke woorden en begrippen worden uitgelegd. Eventueel
kunnen deelnemers thuis vragen uit een lesbrief maken. Dit is een
stukje begrijpend lezen.
Goed kunnen lezen vergroot je zelfstandigheid en eigenwaarde.
Bijkomend positief punt is dat door het lezen van boeken de
algemene kennis groter wordt

Contactpersoon:

Sociaal werker Ank Meertens
e: ank.meertens@ons-welzijn.nl
t: 06-14342803

Overig:

Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen.

Niveau:

Deelname is gratis
F1/F2
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Boekstart Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Voor wie is het bedoeld?

Antwoord
Boekstart
Lezen
Luisteren
Ouders met kinderen van 0 – 4 jaar.
In het project Boekstart werken bibliotheek, gemeente en
consultatiebureau samen.
Wanneer een baby 3 maanden oud is, ontvangen ouders een brief
van de gemeente met een Boekstartwaardebon.
Met deze bon kunnen ze een gratis Boekstartpakket ophalen bij
een van de bibliotheek vestigingen.

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Dagelijks in de bibliotheek tijdens openingstijden:
Gratis BoekStart koffertje voor baby’s, een
bibliotheeklidmaatschap en
BoekStarthoek in de Bibliotheek

Wie voert het uit?

Bibliotheken Bernheze

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

Een leesbevorderingsprogramma voor ouders met kinderen 0-4
jaar. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes
vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als
baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal.

Contactpersoon:

Marie-José Cornelussen
Bibliotheken Bernheze
e: hmc@nobb.nl
t: 0412-451857

Overig:

Ouders ontvangen in het eerste halfjaar na de geboorte van hun
baby een uitnodigingsbrief van de Gemeente om mee te doen aan
het programma.

Niveau:
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Computercursus beginners Heesch
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Antwoord
Computercursus voor beginners Bernheze Heesch
Computer

Voor wie is het bedoeld?

Laaggeletterden/NT2 en digibeten

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

De computercursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er kunnen
maximaal 6 cursisten meedoen.
Waar: ONS welzijn, locatie Bernheze: De La Sallestraat 3, in
Heesch

Wie voert het uit?

Deskundige vrijwilligers

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd?

De computercursus is heel laagdrempelig.
Het doel is om de computerangst weg te nemen en
basisvaardigheden te oefenen:
-Uitleg toetsenbord/opstarten computer
-Zoeken via google/googlemaps/googlevertalen
-Inloggen google/Hotmail/KPN mail
-Mail versturen/afbeeldingen versturen
-Opslaan gegevens

Contactpersoon:

Sociaal werker Ank Meertens
e: ank.meertens@ons-welzijn.nl
t: 06-14342803

Overig:
Niveau:

gratis
De computercursus is voor mensen die geen of heel weinig kennis
en ervaring hebben met de computer en het internet.
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Klik & Tik Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode
Vraag

Antwoord

Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Klik & Tik
(aan de slag met de Computer, Lezen, Luisteren en zelf doen)
Computer

Voor wie is het bedoeld?

Dit oefenprogramma is voor iedereen die, in zijn of haar eigen
tempo, in een veilige omgeving wil kennismaken met de
mogelijkheden van internet, e-mailen, online formulieren invullen,
downloaden.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Wekelijks, m.u.v. vakantieperiodes
Donderdagmiddag Bibliotheek Heesch
Dinsdagmiddag Bibliotheek Nistelrode
Vrijdagmiddag Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Zie voor meer informatie www.nobb.nl

Wie voert het uit?

Medewerkers van de Bibliotheken Bernheze

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

Leren van digitale basisvaardigheden.

Contactpersonen

Caroline Huibers
e: ch@nobb.nl
Maartje Kroeze
e: nmk@nobb.nl
Agnes Setrojojan
e: as@nobb.nl
Aanmelden aan de balie van de bibliotheek of via www.nobb.nl

Overig:

Deelname aan de cursus Klik & Tik is gratis

Niveau:

Klik & Tik is voor mensen die geen of heel weinig kennis en
ervaring hebben met de computer en het internet.
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Digisterker Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther

Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Voor wie is het bedoeld?
Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Antwoord
Digitale vaardigheden
Digisterker, werken met de E-overheid
Computer
Voor iedereen die wil leren werken met de e-overheid
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.
De cursus wordt doorlopend aangeboden.
Bij voldoende aanmeldingen start een cursus
Zie voor meer informatie www.nobb.nl

Wie voert het uit?

Medewerkers van de Bibliotheken Bernheze

Geef een nadere omschrijving van de
inhoud en welk resultaat er wordt
nagestreefd?

De cursus 'Werken met de e-overheid' behandelt de e-overheid in
brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke
overheidsdienstverlening.
De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over






Contact:

het aanvragen en gebruiken van DigiD;
het zoeken en vinden van informatie op
overheidswebsites;
het aanvragen (van bijvoorbeeld een toeslag of het
(digitaal) maken van een afspraak;
het gebruiken van persoonlijke omgevingen van
overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en
MijnOverheid);
het gebruik van Regelhulp.

contactheesch@nobb.nl
contactnistelrode@nobb.nl
contactheeswijkdinther@nobb.nl
Aanmelden aan de balie van de bibliotheek of via www.nobb.nl

Overig:

Kosten : gratis
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Computercursus gevorderden Heesch
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?

Antwoord
Computercursus voor gevorderden Bernheze / Heesch
Computer
Laaggeletterden/ NT2/digibeten

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

De computercursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt in het
najaar gegeven. Het is nog niet bekend op welk dagdeel de cursus
gaat plaatsvinden. Er kunnen maximaal 6 cursisten meedoen.
Wanneer: week 38
Waar: ONS welzijn, locatie Bernheze, De la Sallestraat 3 in Heesch

Wie voert het uit?

Deskundige vrijwilligers

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

De computercursus is heel laagdrempelig.
Cursisten mogen zelf ook onderwerpen aandragen. Er wordt in
ieder geval aandacht geschonken aan:
-Word
-Brieven schrijven/sollicitatiebrieven/CV
-Excel
-Internet bankieren

Contactpersoon:

Sociaal werker Ank Meertens
e: ank.meertens@ons-welzijn.nl
t: 06-14342803

Overig:
Niveau:

De computercursus is voor mensen die geen of heel weinig kennis
en ervaring hebben met de computer en het internet.
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Leren ? Gewoon doen! Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?
Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Wie voert het uit?

Antwoord
Leren? Gewoon doen! Bernheze
Taal
Laaggeletterden die beter willen leren lezen, schrijven, spreken en
rekenen
Er zijn 3 lesgroepen
-Maandagochtend van 09.15 uur - 11.45 uur
-Dinsdagavond
van 18.45 uur - 21.15 uur
-Donderdagochtend van 09.00 uur - 11.30 uur
Waar: Bibliotheek: De Misse 2, Heesch
Docenten ROC De Leijgraaf of IVIO met ondersteuning van
vrijwilligers.
Maatschappelijk begeleider(s) van ONS welzijn.

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

Tijdens de intake wordt het instapniveau bepaald van de cursist
en de leerdoelen vastgesteld. Afhankelijk van het niveau van de
cursist wordt de lesinhoud bepaald. Binnen een lesgroep zijn
meerdere niveaugroepen. De cursist bepaalt zelf of hij/zij genoeg
geleerd heeft.
De cursist wordt gedurende de cursus begeleid door de
maatschappelijk begeleider van ONS welzijn.

Contactpersoon:

Sociaal werker Ank Meertens
e: ank.meertens@ons-welzijn.nl
t:: 0614342803
Sociaal werker Femke Prince
e: femke.prince@ons-welzijn.nl
t: 06 14342428

Overig:

-Geen eigen bijdrage
-Schoolvakanties is men vrij.
-Er is een informatiefolder beschikbaar.
-Bij aanmelding wordt een intakegesprek
gehouden
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Niveau:

Laaggeletterd.
Spreekniveau 2F

Digitale Ontmoetingsplaats Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Voor wie is het bedoeld?

Antwoord
Kennismaken met Windows
Digitale Ontmoetings Plaats Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Computer
Speciaal gericht op beginners 50+

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

De basiscursus bestaat uit 6 dagdelen van elk 2 uur. Er is wekelijks
les en er kunnen maximaal 6 cursisten meedoen.
Waar: leslokaal Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24,
5473 GC Heeswijk-Dinther

Wie voert het uit?

Deskundige vrijwilligers

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd:

U leert het nut kennen van en het plezier hebben met de
computer.
Na afloop heeft u elementaire kennis van;
-het bureaublad, de pictogrammen en het werken met vensters;
Eenvoudige maar essentiële Windows-handelingen:
Waar en hoe kan ik gegevens bewaren maar deze later
ook weer terugvinden
Het selecteren, verplaatsen, kopiëren en verwijderen
wordt geoefend.
-Kennismaken met tekstverwerker WORDPAD;
-Eenvoudige tekeningen met tekenprogramma PAINT;
-Gebruik maken van de zoekfunctie.

Contactpersoon:

Coördinator Ben Beeftink 0413-29 19 24
E-mail; computerhoek-HDL@home.nl

Overig:

Lesgeld: 45 euro inclusief lesmateriaal en cd of USB stick
Koffie of thee tijdens de pauze is voor eigen rekening

Niveau:
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Digitale basisvaardigheden voor ouderen:
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Antwoord
Omgaan met de IPad
Digitale Ontmoetings Plaats Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Voor wie is het bedoeld?

Speciaal gericht op ouderen

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

De basiscursus bestaat uit 4 dagdelen van elk 2 uur. Er is wekelijks
les en er kunnen maximaal 6 cursisten meedoen.
Waar: leslokaal Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24,
5473 GC Heeswijk-Dinther

Wie voert het uit?

Deskundige vrijwilligers

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd:

De Ipad biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met internet en al diens mogelijkheden.
Na afloop heeft u kennis van;
-I-pad bedienen en instellen
- verbinden met een Wi-Fi netwerk
-Apps op de Ipad
- de App store en het downloaden van een app
-Mailen met de IPad
- Internet
- Foto’s op de IPad
- Gebruik van Face Time
Een IPad kan helpen bij het langer zelfstandig wonen, onder
andere door het bieden van een groter sociaal netwerk, filmpjes
ochtendgymnastiek te kijken en meedoen of via Face Time
eenvoudig beeldcontact maken met Zorgverleners, Mantelzorgers
e.d.

Contactpersoon:

Coördinator Ben Beeftink 0413-29 19 24
E-mail; computerhoek-HDL@home.nl

Overig:

Lesgeld: 30 euro inclusief lesmateriaal
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Koffie of thee tijdens de pauze is voor eigen rekening

“Taalniveau tot A2” Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?
Wie voert het uit?
Nadere omschrijving van de inhoud
en welk resultaat er wordt
nagestreefd :
Contactpersoon:
Overig:
Niveau:

Antwoord
taalniveau tot A2”
Taal
De deelnemer is 18 jaar of ouder.
De deelnemer heeft geen belemmeringen die het behalen van het
einddoel in de weg staan.
De deelnemer is computervaardig
De deelnemer is minimaal 80% aanwezig.
NT2 leerder is gealfabetiseerd op niveau A1
20 weken van 1 les=60 uur (20 uur zelfstudie per week)
20 weken van 2 lessen=120 uur (15 uur zelfstudie per week)
20 weken van 3 lessen =180 uur (10 uur zelfstudie per week)

ROC de Leijgraaf
Verhogen van het Nederlands taalniveau om beter te
functioneren in de maatschappij.
sci@leijgraaf.nl
De kosten bedragen €12,50 per uur

“Aan de Slag” Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?

Antwoord

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?
Wie voert het uit?

In overleg

Aan de Slag
Minimaal 18 jaar
Voldoen aan de toelatingseisen van training Aan de slag

ROC de Leijgraaf
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Nadere omschrijving van de inhoud
en welk resultaat er wordt
nagestreefd:

Contactpersoon:
Overig:
Niveau:

Het activeren van deelnemers gericht op het participeren in de
samenleving.
Onderdelen zijn: taalvaardigheid, rekenvaardigheid,
motivatietraining, sociale en communicatie vaardighedentraining,
geldzaken, werknemersvaardigheden, sollicitatievaardigheden,
sport en bewegen, loopbaan oriëntatie
sci@leijgraaf.nl
Aanmeldingen lopen via Optimisd

“Basisvaardigheden” Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?
Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?
Wie voert het uit?
Nadere omschrijving van de inhoud
en welk resultaat er wordt
nagestreefd:
Contactpersoon:
Overig:

Antwoord
Basisvaardigheden
Bestand WWB

ROC de Leijgraaf
Digitale vaardigheden, taalvaardigheden, rekenvaardigheden,
sociale en communicatieve vaardigheden,
werknemersvaardigheden, budgetteren en geldzaken
sci@leijgraaf.nl
Aanmeldingen volgens format door Optimisd. Er zijn
toelatingscriteria

Niveau:
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“Inburgering” Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?
Wie voert het uit?
Nadere omschrijving van de inhoud
en welk resultaat er wordt
nagestreefd :

Antwoord
Inburgering
Vrijwillig of verplichte inburgeraars
De deelnemer is 18 jaar of ouder.
De deelnemer is digitaalvaardig.
De deelnemer heeft geen belemmeringen die het behalen van het
einddoel in de weg staan.
De deelnemer is minimaal 80% aanwezig.
NT2 leerders die inburgeringsexamen willen/moeten doen
Beginniveau: A1
1. Voorbereiden op Inburgeringsexamen niveau A2
2. Voorbereiden op examen Oriëntatie op en kennismaken met de
Nederlandse samenleving
40 weken van 1 les=120 uur (15 uur zelfstudie)
40 weken van 2 lessen=240 uur (10 uur zelfstudie)
40 weken van 3 lessen=360 uur (5 uur zelfstudie)
ROC de Leijgraaf
1. Opleiden tot het inburgeringsexamen Nieuwe Stijl taalniveau A2
leesvaardigheid, luistervaardigheid spreekvaardigheid en
schrijfvaardigheid
2. Voorbereiden op examenonderdeel oriëntatie op de
Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt
De deelnemer:
- oriënteert zich op verschillende beroepen;
- ontwikkelt een realistisch beroepsbeeld;
- kan zijn/haar eigenschappen/competenties benoemen;
- verkent de kansen op werk in zijn/haar wensberoep;
- heeft zicht op eventueel te ontwikkelen beroepscompetenties en
weet welke stappen daarvoor dienen te worden gezet;
- heeft zicht op de personen waaruit zijn/haar netwerk bestaat en
weet hoe dit netwerk uitgebreid kan worden;
- weet op welke verschillende manieren je naar werk kunt zoeken;
- heeft een sollicitatiebrief en cv geschreven en weet waar hij/zij
in de toekomst terecht kan indien hier ondersteuning bij nodig is;
- weet hoe je tijdens een sollicitatiegesprek een goede indruk
maakt;
- kan verschillen noemen tussen de werkcultuur in Nederland en
de werkcultuur in het land van herkomst.
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Contactpersoon:
Overig:

sci@leijgraaf.nl
De kosten bedragen € 12,50 per uur. In sommige gevallen kan een
lening bij Duo worden afgesloten

“Nederlandse taal en rekenen 1F- Bernheze
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?
Wie voert het uit?
Nadere omschrijving van de inhoud
en welk resultaat er wordt
nagestreefd :

Contactpersoon:
Overig:

Antwoord
Nederlandse taal en rekenen 1F-2F
Taal
De deelnemer is 18 jaar of ouder.
De deelnemer heeft geen belemmeringen die het behalen van het
einddoel in de weg staan.
De deelnemer is minimaal 80% aanwezig.
De deelnemers beheerst spreken en luisteren op 2F
1 x per week gedurende 40 weken
ROC de Leijgraaf
De deelnemer leert:
- Informatie te begrijpen en te gebruiken uit teksten.
- Informatie te vinden en te gebruiken in bijv. sollicitatiebrieven,
bijsluiters, kaarten, tabellen en grafieken.
- Rekenkundige bewerkingen te kunnen begrijpen, uitvoeren en
controleren.
Het herhalen van rekenkundige handelingen met optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Het verhogen van het rekenniveau voor de volgende
rekengebieden: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde,
Verbanden naar niveau 2F (MBO2/3)
sci@leijgraaf.nl
De kosten bedragen € 12,50 per uur
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Nederlandse les A1-A2
Vraag
Hoe heet het aanbod of de activiteit?
Voor wie is het bedoeld?
Hoe vaak, wanneer en waar vindt het
plaats?

Antwoord
Nederlands spreken, luisteren, schrijven en lezen
Taal
Voor na-burgeraars en niet-inburgeringsplichtingen
Er zijn 2 lesgroepen:
Heesch
-Maandagochtend van 9.00 uur-12.00 uur
-Dinsdagochtend
van 9.00 uur-12.00 uur
Waar: CC De Pas, De misse 4 in Heesch
Heeswijk-Dinther
-Woensdagochtend van 9.00 uur-12.00 uur
-Vrijdagochtend
van 9.00 uur-12.00 uur
Waar: CC St Servaes, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther

Wie voert het uit?

Docenten IVIO en vrijwilligers

Nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd :

Tijdens de intake wordt het instapniveau bepaald van de cursist
en de leerdoelen vastgesteld.
Einddoel is A2 niveau

Contactpersoon:

Sociaal werker Ank Meertens
e: ank.meertens@ons-welzijn.nl
t:: 0614342803

Overig:

-Geen eigen bijdrage
-Schoolvakanties is men vrij
-Bij aanmelding wordt een intakegesprek
gehouden

Niveau:
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Aanpak laaggeletterdheid IBN
Vraag

Antwoord

Hoe heet het aanbod of de activiteit?

Aanpak laaggeletterdheid binnen IBN, zowel op het gebied van
rekenen als ook op het gebied van taal.

Voor wie is het bedoeld?

Voor IBN-medewerkers met een dienstverband bij één van de
IBN-bedrijven.

Hoe vaak, wanneer en waar vindt het plaats?

Na aanmelding door de leidinggevende vindt er een intake
plaats door een ervaren docent.
Op basis van de intake wordt bepaald of iemand instroomt in de
groepslessen voor taal of rekenen. Ook bestaat de mogelijkheid
tot het volgen van een meer maatwerkprogramma in de
leeskamers.
De wekelijkse lessen zijn onder werktijd in de verschillende
vestigingen van IBN.

Wie voert het uit?

Eigen ervaren docenten van IBN.

Geef een nadere omschrijving van de inhoud en
welk resultaat er wordt nagestreefd?

Bij de intake wordt een persoonlijk leerdoel geformuleerd.
Hieraan wordt gewerkt en er vinden regelmatig evaluatiemomenten
plaats met de docent, de medewerker en de werkleider. Het streven is
om op te leiden tot en met niveau 2F (B1) voor taal en 2F voor rekenen.
Dit is het redzaamheidsniveau.
Er worden ook digitale trainingsprogramma’s gebruikt om de
deelnemers vertrouwd te maken met een digitale (leer)omgeving.

Contactpersoon

Machteld van Boheemen
Zij is werkzaam als adviseur binnen IBN en te bereiken per mail:
mboheemen@ibn.nl of per telefoon 0413 – 33 44 77.

Overig

IBN biedt de medewerkers een breed scholingsaanbod om de
basisvaardigheden te verbeteren (NT1, NT2 en rekenen ondersteund door
digitale vaardigheden).
Denk hierbij - naast scholing door ervaren docenten zo dicht mogelijk bij de
werkvloer - ook bijvoorbeeld aan het goedkopere bibliotheekabonnement.
Daarnaast worden er jaarlijks voor alle deelnemers in de week van de
alfabetisering activiteiten georganiseerd.
Ook is IBN regionaal en landelijk actief op het terrein van de aanpak van
laaggeletterdheid.
Regionaal: één van de drie initiatiefnemers van het bondgenootschap voor
geletterdheid (zie www.bondgenootschapvoorgeletterdheid.nl) met ruim
180 bondgenoten.
Landelijk: één van de 29 koploper- bedrijven die in januari 2015 het
Taalakkoord van het Ministerie van SZW heeft ondertekend. Hierdoor
zetten wij ons nog meer in om andere werkgevers te inspireren om
stappen te zetten in de aanpak van laaggeletterdheid.
IBN is altijd graag bereid de kennis en expertise te delen. Bel of mail
Machteld van Boheemen dus gerust!
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