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Den Haag, 12 oktober 2021 

 

‘Taalnota’ 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 16 oktober 2021 richten wij ons - 

naast de actuele en culturele zaken - in het stamtafelgesprek op het thema 

‘Taalnota’.  

Gasten aan tafel zijn: Dick Verhagen ((Taalambassadeur) Liesbeth van den Berg 

(ROC Mondriaan), Mariska Wubben (Directeur P. Oosterleeschool) en Islam 

Democraten (Eaadslid). 

 
Kunnen lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal is de sleutel tot participatie en 

begrip. Veelal blijkt er binnen Den Haag nog altijd een achterstand te bestaan. Dit zowel in 

de groep met een migrantenachtergrond als ook de Nederlandse Hagenaar. 

 

84.000 Hagenaars zijn laaggeletterd en moeten andere manieren vinden om zich te 

onderhouden in dus een bestaan zonder lezen en schrijven. Deze groep mensen heeft moeite 

zelfstandig en actief mee te doen in de samenleving en komt eerder in het nadeel bij 

economische verslechtering. Laaggeletterdheid kan dus leiden tot sociaaleconomische 

problemen en is dus nog altijd een doorn in het oog van onze samenleving. 

 

Om hier verandering aan te brengen is de gemeente met de Taalnota gekomen.  Hoe wordt 

het probleem aangepakt en wat zijn de bottlenecks bij het probleem dat speelt in Den Haag? 

Hoe bereik je laaggeletterde mensen immers? Hoe kan de inzet het beste worden uitgespeeld 

om de kansen van deze mensen te vergroten en waar moet de inzet komen en waarom.  

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, 

eindredacteur op mobiel 06-50862266 of per e-mail: joop@rtvdiscus.nl 


