
lezenen
zelf

www.taalpuntenschede.nl taal is meedoen! 



Het Taalpunt Enschede is opgezet omdat in Neder-
land 1,5 miljoen mensen niet goed kunnen lezen 
en schrijven of rekenen. Daarvan is ongeveer 70% 
Nederlander. Goed kunnen lezen en schrijven is be-
langrijk in het dagelijkse leven. 

Om papieren te kunnen ondertekenen, weten wat 
u ondertekent. Maar ook simpel op uw werk, om 
een werkinstructie te kunnen lezen of de bijslui-
ter van medicijnen. Dan moet u kunnen begrijpen 
waar het over gaat.

taal is meedoen! wie kan mij  daarbij  helpen?

beter spreken
lerenbeter

www.taalpuntenschede.nl



Onze dienstverlening bestaat uit:
• Informatie over het taalaanbod in Enschede
• Advies over de beste leerroute
• Verwijzing naar een passend leertraject
• Intakegesprek voor informeel taalonderwijs

Our services consist of:
• Information about all Dutch language lessons 
 in Enschede
• Advice on the best program for you
• Referral to a suitable course
• Intake for informal Dutch language lessons

wie kan mij  daarbij  helpen?

Voor wie:
• Deelnemers, u hebt een 

leerwens op het gebied 
van taal, reken of digitale 
vaardigheden

• Vrijwilligers, u wilt helpen 
met een leerwens

• Professionals, u herkent 
mensen met een taalvraag,

  of bent op zoek naar verdere 
informatie

spreken

www.taalpuntenschede.nl

Neder-
lands

English

Arabic

Taalpunt Enschede
geeft antwoord op al
uw leervragen.

Zoekt u een
passend traject?
Wij helpen u graag verder!



zelf
schrijven

en

Waar, where... 
Openbare bibliotheek 
Pijpenstraat 15, Enschede

Wanneer, when...
•  Dinsdag, Tuesday 
   10.00 uur-12.00 uur 
•  Donderdag, Thursday
   13.30 uur-15.30 uur

Taalpunt Enschede is een samenwerkingsverband van zeven organisaties, die 
hun krachten hebben gebundeld. Met als doel de inwoners van Enschede, die 
de taal beter willen beheersen op het gebied van rekenen en digitale vaardig-
heden te ondersteunen. Uiteindelijk wil het Taalpunt Enschede hiermee de 
maatschappelijke participatie bevorderen en de kans op werk vergroten.

Taalpunt Enschede is een samenwerkingsproject van:
Bibliotheek Enschede • Gemeente Enschede • Stichting Lezen en Schrijven
• Power • ROC van Twente • Volksuniversiteit Enschede • Alifa

Taalpunt Enschede is een samenwerkingsverband van zeven organisaties, die 
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