
 

 Wet Educatie Beroepsonderwijs

 
 VoorleesExpress 
 aantal gezinnen Voor- en
 Vroegschoolse Educatie (VVE)

 
 Werkbedrijf

 TOTAAL AANTAL DEELNEMERS

Oefengroepen
De oefengroepen zijn verspreid over heel Lelystad. 
Hier wordt door middel van Educatieve Contact-
momenten gewerkt aan Sociale Activering,  
Laagdrempelige Educatie of Niveauverhoging 
(model iTTA UvA). Na het startgesprek weten wij van 
de deelnemer waar hij of zij aan zou willen werken 
en welke oefengroep het beste past.

 Aantal deelnemers aan 
 oefengroepen

 
 Aantal oefengroepen

 
 Waarvan ingedeeld als 
 Sociale Activering

 
 Waarvan ingedeeld als 
 Laagdrempelige Educatie

Huis voor Taal Lelystad in cijfers

 Samenwerkingspartners 
 (lokaal, regionaal, landelijk 
 en internationaal)

 Beroepskrachten en stagiaires

 Vrijwilligers totaal 
 inclusief SamenSpraak, 
 VoorleesExpress

 Oefengroepen

 Netwerkbijeenkomsten

 
 Workshops en trainingen 
 in- en extern

 Ingezette trajecten 
 buiten Lelystad

 Maatschappelijke begeleiding 
 statushouders (aantal deelnemers 
 participatieverklaring)

 Wet Maatschappelijke 
 Ondersteuning 

 Koppeltrajecten

Doen

Vildzhan, deelnemer 
en nu ook als vrijwilliger actief 

in het administratie team: 

“Ik vind het leuk om de oefengroepen 
langs te gaan voor de Taalverkenner, bij 

alle namen van deelnemers die ik heb 
ingevoerd, zie ik nu ook een gezicht”.

 
 Waarvan ingedeeld als 
 Niveau verhoging

 Sociale Activering 
 + laagdrempelige educatie

 
 Aantal vrijwilligers 
 (Groepsbegeleiders)

Portaalfunctie Huis voor Taal Open 
spreekuren in de Bibliotheek
Van dinsdag tot en met vrijdag zijn Taalgidsen 
in de Bibliotheek op de eerste verdieping aanwezig. 
Zij zorgen voor een warme ontvangst van mogelijk 
nieuwe deelnemers of verwijzen door naar één 
van onze Educatieve Partners of Maatschappelijke 
organisaties. De leerwens van de deelnemer staat 
voorop. 

 
De Bibliotheek is een prettige ontmoetingsplaats 
waar altijd iemand te vinden is om een gesprek 
mee te voeren. Iedere week kun je aansluiten bij 
een conversatiegroep.

 Startgesprekken (Intake)

 Open Inloopspreekuren 
 per week in dagdelen

 Bezoeken aan de open 
 spreekuren

0320 - 707159 www.huisvoortaal.nl /HuisvoorTaalLelystad huisvoortaallelystad@gmail.com
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Prettig
voelen

Vrijwilligers die deel genomen hebben aan 
de ‘Spiegelbijeenkomst’ van Huis voor Taal: 

“Wij zouden iedereen willen aanraden 
vrijwilliger te worden bij Huis voor Taal.”

Halfjaarcijfers Huis voor Taal
Huis voor Taal is dé plek waar volwassen Lelystedelingen terecht kunnen om de Nederlandse taal en 
digitale vaardigheden bij te leren, maar ook om hun talenten in te zetten voor de stad. Onze aanpak is: 
Doen, Durven en je Prettig voelen. Huis voor Taal is een expertisecentrum op het gebied van informele 
volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en heeft een advies- en trainingsfunctie voor professionals 
in Lelystad. Ons motto: een leven lang leren! De organisatie bestaat uit inzet van medewerkers van 
Welzijn Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek, SamenSpraak, véle vrijwilligers, actieve deelnemers en partners!

JANUARI - JUNI 2017

Durven

Keramiste Sharmin: 

“Ik maak voor Huis voor Taal een 
schilderij, als vrijwilliger bij de 

Keramiekgroep in Atolplaza heb ik 
meer ‘vak’ woorden geleerd. Ik durf 
nu les te geven in het Nederlands.”

Contactinformatie Huis voor Taal Lelystad
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http://www.huisvoortaal.nl
http://www.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
mailto:huisvoortaallelystad@gmail.com


Participatie Activiteiten

 Aantal trajecten
 participatieverklaring 

 Aantal deelnemers 
 participatieverklaring 
 (Vluchtelingenwerk)

 Aantal deelnemers ‘De Deur Uit’

Over DOEN!  
Laaggeletterdheid en digitale overheid. De deelne-
mers worden op coachende wijze  ondersteund
bij het zelfstandig (autonoom) leren omgaan met de 
uitdagingen van de digitale wereld. Dit zodat mensen 
vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig nieuwe 
(leer)taken te kunnen doen.

Over UWV living lab 
Huis voor Taal werkt via de FlevoMeer Bibliotheek 
samen met het UWV. Via het project Living Labs 
worden uitkeringsgerechtigden doorgestuurd naar 
het Huis voor Taal om daar basisvaardigheden aan 
te leren. 

SamenSpraak 
De coördinatoren van SamenSpraak Lelystad 
koppelen vrijwilligers aan deelnemers om in 
alledaagse gesprekken de Nederlandse taal en 
cultuur te delen. Meerdere vrijwilligers begeleiden 
meerdere deelnemers.

 Vrijwilligers

 Lopende koppelingen

 Waarvan nieuw gemaakte 
 koppelingen

Penitentiaire Inrichting Lelystad

 Aantal deelnemers

 Waarvan Nederlandstalig

 Aantal vrijwilligers

Komend half jaar
Groei en positionering stonden de afgelopen 
drie jaar centraal. Huis voor Taal is inmiddels een 
organisatie met een portaalfunctie en een eigen 
non formeel aanbod voor volwassenen. Huis voor 
Taal anno 2017 is een vast, zichtbaar en erkend 
onderdeel. Vandaar ons nieuwe logo. Komend half 
jaar werken wij aan:

 consolideren van de werkprocessen om klaar 
 te zijn voor de toekomst,

 het thema Educatie & Gezondheid. We doen  
 mee aan een Europese uitwisseling rondom  
 dit thema,
 
 samen met de Odd Fellows werken wij aan 
 het thema Educatie & Muziek,
  
 in september ‘de maand van het leren’   
 vieren wij het Festival en laten wij onze   
 werkwijze zien. Tevens zetten wij onze  
 Toppers in het zonnetje: 
 www.festivalvanhetleren.nl bij de landelijke 
 dag in Baarn op 15 september.

 Aantal ‘Kom en Doe’ bijeenkomsten

 Aantal vrijwilligers (begeleiders 
 participatie activiteiten)

Participatie traject
Het traject maakte deel uit van een landelijk pilot 
vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid die 
gevolgd en geëvalueerd wordt door Regioplan. Het 
programma bevatte een introductie, excursies, 
reflectiebijeenkomsten, ‘Kom en Doe’ bijeenkomsten 
en de workshop participatieverklaring Prodemos. 
Het traject heeft als doel een effectieve kennismaking 
met de Nederlandse cultuur en samenleving. 

Succes van het traject is dat naast alle educatieve 
aandacht voor normen en waarden in Nederland, 
zij zich vertrouwd voelen met de stad en zich 
zekerder voelen. Zij worden door dit traject in hun 
zelfredzaamheid gestimuleerd.

Traject ‘De Deur uit’
Het Werkbedrijf heeft Huis voor Taal de opdracht 
gegeven tot dit traject, waarbij anderstalige vrouwen 
zich richtte op het proces van bewustwording en 
de opbouw van zelfvertrouwen. 

Na het traject hebben alle vrouwen voldoende 
vaardigheden opgedaan voor de participatie-
treden 1-3. Zij hebben hun netwerk leren zien én 
inzetten en hebben hun deelnemersvaardigheden 
versterkt. 7 deelnemers verrichtten vrijwilligers-
werk bij het einde van het traject en 5 gaan hiermee 
aan de slag.

Sociale Media
Huis voor Taal heeft een eigen Facebookpagina. 
Hierop staat actuele informatie over alle activiteiten,

 foto’s, filmpjes, en verhalen van en over vrijwilligers 
en deelnemers. 

 Aantal mensen ‘vinden dit leuk’

 Aantal mensen ‘volgen dit’

VoorleesExpress
Via de gezinsaanpak wordt met de VoorleesExpress 
gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering en 
ouderbetrokkenheid. VoorleesExpress wordt ingezet 
op de Voor- en Vroegschoolse Educatie scholen.

 Aantal gezinnen

 Aantal vrijwilligers

Digitale activiteiten

 Aantal deelnemers aan DOEN!

 UWV Living Lab deelnemers

 Aantal cursussen 
 / workshops digitaal

Uitkomst Huis voor Taal verkenner
Door te doen, leer je. Via de Huis voor Taalverkenner 
monitoren we of onze activiteiten van invloed zijn 
op de mate van meedoen aan de samenleving. 

 Aantal deelnemers in monitor 

 Waarvan volledig ingevuld 

Van de 77 personen zijn % actief op de volgende 
domeinen:

73 contacten met taalgenoten  
 / bekende mensen

Integratie 
actief zijn in de maatschappij

Participatie 
vrijwilligerswerk / betaald werk 
/ stage

Taal 
actief lezen / radio / tv

Digitaal actief
computer / tablet / smartphone
/ DigiD

72 heeft contacten met 
 Nederlanders / praten met   
 onbekende mensen

51 meedoen aan les / cursus,   
 georganiseerde activiteiten

21 vrijwilligerswerk doen

15 stage lopen / studeren

9   betaald werk hebben
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2

141

29
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7

77

84,8%

78,4%

52,2%

48,5%

Indeling op de treden van de participatieladder:

4 Scan om naar Festival 
uitnodiging te gaan

Scan om naar werkessie 
uitnodiging te gaan

https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
http://festivalvanhetleren.nl/
http://nieuw.huisvoortaal.nl/wp-content/uploads/2017/08/Kaart-Uitnodiging-website.jpg
http://nieuw.huisvoortaal.nl/wp-content/uploads/2017/08/Uitnodiging-Kennisatelier-21917.jpg

