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Mobiel Digi-Taalhuis in West Maas en Waal 
 

“Als je samen met een taalambassadeur aan het flyeren bent en om de bus loopt 
met iemand die mensen weet over te halen, dat is prachtig!” 

Docent ROC 
 

De gemeente West Maas en Waal bestaat uit veel kleine kernen. Niet elke kern 
heeft een bibliotheek en niet alle inwoners van deze kernen kunnen gebruik 
maken van de bibliotheek. Daarom heeft Bibliotheek Rivierenland samen met 
Sociom en andere partners een Mobiel Digi-Taalhuis ingericht. Dit is een bus die 
naar de mensen in de kleine kernen gaat om vervolgens daar cursussen te 
verzorgen of andere activiteiten te doen die te maken hebben met taal en 
digitale vaardigheden. Daarnaast wordt de bus ook veelvuldig ingezet om 
aandacht te vragen voor de problematiek van laaggeletterdheid. Door de inzet 
van het Mobiel Digi-Taalhuis genereert men meer aandacht voor de problematiek 
van laaggeletterden en probeert men zo het taboe in de kleine kernen te 
doorbreken. 
 
Doorbreken van het taboe door op pad te gaan in de kernen 
Evenals in veel andere regio’s is in de gemeente West Maas en Waal het niet 
goed kunnen lezen en schrijven nog steeds een taboe. Door met het Mobiel Digi-
Taalhuis op verschillende plekken in de kernen te komen, vraagt men aandacht 
voor deze problematiek en probeert men het taboe te doorbreken. Men gaat 
bijvoorbeeld samen op pad met taalambassadeurs om op de markt te stoppen en 
aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Samen met taalambassadeurs deelt 
men dan flyers uit en spreekt men mensen aan. Met name het verhaal van de 
taalambassadeur spreekt anderen ontzettend aan. 
Maar ook wordt de bus ingezet om naar mensen thuis te gaan en bij hen 
eventuele intakes voor leertrajecten te doen. Daarnaast worden verschillende 
trajecten digitale of taalvaardigheden gegeven, zoals een cursus ‘Digisterker’. 
Men gaat met de bus op pad en neemt alle materialen mee om vervolgens op 
locatie in een bepaalde kern de cursus te kunnen geven.  
 
Een ware boost voor de promotie 
De inzet van de bus is er uiteraard om als Mobiel Digi-Taalhuis op pad te gaan 
met alle materialen en dan op locatie een cursus te kunnen geven. Op deze 
manier kan toch in elke kern een cursus worden gegeven. Maar met name de 
promotie en aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid is van grote 
waarde. Een mooi voorbeeld is dat tijdens de Week van de Alfabetisering men 
wethouders en raadsleden heeft opgehaald, die vervolgens bij verschillende 
basisscholen zijn gaan voorlezen. Door met de bus naar de scholen te gaan, 
wordt het thema laaggeletterdheid ook onder de aandacht van de kinderen 
gebracht. Een memorabel moment blijft het moment van uitzwaaien door de 
kinderen. Jong en oud samen verbonden om iets te doen aan laaggeletterdheid 
in alle kernen.  
 
 
 

 


