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Huis voor Taal is de makkelijk te vinden toegang naar LEREN, ONTWIKKELEN en INZETTEN  in Lelystad. Lelystedelingen 
kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over volwassenen educatie in Lelystad. Huis voor Taal biedt 
laagdrempelige, educatieve activiteiten aan waarmee Lelystedelingen basisvaardigheden kunnen aanleren en inzetten. 
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Huis voor Taal heeft een eigen aanpak: Doen, Durven en Prettig 
Voelen, waarin leren door te doen en leren van met elkaar 
centraal staan. Daarnaast fungeert Huis voor Taal als innovatief 
expertisecentrum op gebied van non formele volwassen 
educatie en laaggeletterdheid. Dit alles in het kader van  Een 
Leven Lang Leren! in Lelystad.

In dit digitale jaarverslag ontdekt u alles over onze resultaten 
en ontwikkelingen van 2017. U leest meer over onze werkwijze 
en monitoring. Maar ook over de activiteiten die we onder onze 
Leven Lang Leren pijlers Taal, Digitaal en Participatie hebben 
uitgevoerd. Klik op de onderstaande pictogrammen en leer meer 
over ons!



Huis voor Taal is het samenwerkingsverband tussen 
FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad, SamenSpraak 
Lelystad en onze 186 vrijwilligers. Het Huis voor Taal 
team bestaat uit betaalde en onbetaalde professionals. 
Onderdeel van Huis voor Taal is VoorleesExpress Lelystad.

Huis voor Taal heeft drie functies: 

  De poortfunctie naar educatie in Lelystad. Iedereen 
die informatie of advies over educatie zoekt, kan bij ons 
terecht.

  Het expertisecentrum voor volwassenen educatie en 
laaggeletterdheid in Lelystad. We geven voorlichting, 
training en advies en zetten in op de doorontwikkeling van 
educatie in het sociale domein. 

  Dé plek om als Lelystedeling basisvaardigheden in eigen 
tempo te leren en te oefenen. Huis voor Taal is geen 
school. We werken met de aanpak Doen, Durven, Prettig 
voelen. 

Huis voor Taal heeft drie Leven Lang Leren  
pijlers waarbinnen Lelystedelingen basisvaardigheden kunnen 
aanleren en inzetten: Taal, Digitaal en Participatie.
Dit doen zij met elkaar en onder begeleiding van onze 
enthousiaste, getrainde vrijwilligers. De leerwens van de 
deelnemer staat centraal en we gaan uit van zijn of haar 
talenten. 

1. OVER HUIS VOOR TAAL 
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ONS TEAM
Huis voor Taal wordt gedraaid door betaalde en onbetaalde 
professionals. Dit doen we volgens de sociocratische kringmethode 
waarin gelijkwaardigheid in de besluitvorming centraal staat. Dit 
past goed bij onze werkwijze en het versterkt ieders verbondenheid 
met Huis voor Taal. In 2017 zijn we op deze methode getraind. De 
training loopt in 2018 door en wordt financieel ondersteund door de 
Gerard Endenburg Foundation.

INLOOP BIJ DE BIBLIOTHEEK
De eerste ontmoeting vindt plaats tijdens de inloop van Huis 
voor Taal in de bibliotheek. Hier kan je terecht als vrijwilliger-, 
deelnemer-, doorverwijzer. 

EEN LEVEN LANG LEREN
Door en voor vrijwilligers van Huis voor Taal organiseren wij informa
tie  bijeenkomsten (Taalkoffies) om deskundigheid en onder linge 
kennisuitwisseling bij vrijwilligers te vergroten. Daarnaast zijn er 
introductie bijeenkomsten, trainingen en webinars, online trainingen 
die met elkaar of vanuit huis zijn te volgen. Bij zonder gewaardeerd 
zijn onze Toppers in het kader van het Festival van het Leren Raffi 
en Tahsin, die door hun inzet als vrijwilliger bij Huis voor Taal en 
Vluchtelingenwerk werden genomineerd.

1. OVER HUIS VOOR TAAL 

ONTMOET 
ONS TEAM!
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ONS NETWERK
In 2017 is ons netwerk uitgebreid met meer dan 100 lokale, 
provinciale en landelijke partners. Een vermelding waard is de 
samenwerking met ROC Flevoland, met als concreet resultaat 
de Huis voor Taal / ROC groep in FlevoMeer Bibliotheek op 
maandagmiddag waarbij Huis voor Taal samen met de ROC 
docent werkt aan basisvaardigheden rondom spreken en lezen. 

Vanuit de samenwerking met het Werkbedrijf is het  project ‘De 
Deur Uit!’ afgerond met mooie resultaten.  

Het partnerschap tussen Huis voor Taal, ITTA, de Universiteit 
van Amsterdam en twee ROC’s in Gelderland resulteerde in  het 
traject ‘ DOEN!?’ over laaggeletterdheid en de digitale overheid.

In samenwerking met Montessorischool de Wildzang is 
gestart met de ondersteuning voor ouders door de start 
van een groep op die locatie. 

1. OVER HUIS VOOR TAAL 

“Huis voor Taal 
laat zien wat 

taal met mensen 
doet!”
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HUIS VOOR TAAL LELYSTAD IN CIJFERS
 

 Vrijwilligers

 Beroepskrachten

 Samenwerkingspartners 
 (lokaal, regionaal, landelijk 
 en internationaal)

DEELNEMERSOVERZICHT

 Totaal aantal deelnemers Huis voor Taal

       
 Nederlands als moedertaal   

 Anderstalig met kind jonger dan 6 jaar 

183

665

7

134

29

15

2. ONZE RESULTATEN
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DEELNEMERS PER OPDRACHT

 Wet Educatie beroepsonderwijs

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 VoorleesExpress (VVE)

 Participatie verklaring traject

 Werkbedrijf Lelystad

POORTFUNCTIE
 
 
 Bezoeken aan de open spreekuren

 Startgesprekken met plaatsing 
 binnen Huis voor Taal

 Doorverwezen naar partners

TAAL

 
 Taalgroepen

 Vrijwillige groepsbegeleiders

 Vrijwillige coördinatoren

 Deelnemers Taal

16

24

6

567

2. ONZE RESULTATEN
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DIGITAAL

 
 Digitale Overheid en Nu: Doen! traject  

 Doen! deelnemers traject

 Living Lab deelnemers UWV

SAMENSPRAAK LELYSTAD

 Vrijwilligers

 Koppelingen

VOORLEESEXPRESS

 
 Gezinnen

 Vrijwilligers

2. ONZE RESULTATEN

83

88

41

34
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PARTICIPATIE
TRAJECT VOOR VERGUNNINGHOUDERS

 Taalgroepen voortraject inburgering   

 Aantal deelnemers Participatie verklaringtraject 

 Deelnemers geholpen aan vrijwilligerswerk

 Geholpen aan betaald werk  

  Deelnemers in traject geplaatst voor  
zelfstandig ondernemersschap  

KOM & DOE

 Netwerkbijeenkomsten

  Huis voor Taal deelnemers die vrijwillig  
meehielpen bij de organisatie van Kom & Doe

SAMEN ETEN

 
 Bijeenkomsten

 Inschrijvingen deelnemers

DE DEUR UIT

 Aantal deelnemers

7

6

12

40

380

2. ONZE RESULTATEN

3

57

25

3

5
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We vinden het belangrijk om te weten welke talenten 
onze deelnemers hebben, wat hun leerwensen zijn en 
wat ze bij ons hebben geleerd. Daarvoor zetten we onze 
Huis voor Taalverkenner in. Dit instrument combineert, in 
vereenvoudigde vorm, het Europees Referentiekader met 
de Participatieladder.

In 2017 is de verkenner aangepast voor de verwerking in onze 
administratieve systeem. We onderscheiden drie domeinen 
met ieder zes stappen: Integratie/Participatie, Taalactief en 
Internet Actief

De verkenner is geen toetsingsinstrument. De verkenner 
geeft de deelnemer de mogelijkheid zelf aan te geven wat 
de deelnemer wil leren, wat de deelnemer al kan en waar de 
deelnemer op dat moment (nog) geen behoefte aan heeft. 
Hiermee stimuleren we deelnemers om zelf verantwoordelijk 
te worden voor hun eigen leerontwikkeling. Vrijwilligers 
hebben hierin een ondersteunende en begeleidende rol en 
gaan met de deelnemers het gesprek aan over de uitkomsten 
van de  ingevulde verkenner. We werken toe naar een 100% 
invulpercentage van deze verkenner. 

Eind 2017 staat de teller op 20.50% van de taalgroep deelnemers 
en 33.30% van de deelnemers van het participatietraject. De 
uitslagen zeggen iets over de mate van meedoen in Lelystad 
(domein participatie/integratie), de mate van gebruik van 
taalvaardigheden (Taal actief), en de mate van gebruik van 
digitale vaardigheden (Internet Actief).

PERCENTAGE PER DOMEIN

Domeinen 30 taalgroep 
invullers

15 participatietraject 
invullers

Integratie
(eerste drie treden 
participatieladder)

83,30 % 55,56 %

Participatie
(alle treden van de 
participatieladder)

53,90 % 37,78 %

Taal actief 88,30 % 54,44 %

Internet actief 56,10 % 54,44 %

Taalgroep deelnemers staan gemiddeld op trede 3 van de participatieladder, 

deelnemers van het participatietraject op trede 2. 

3. OPBRENGST MONITOR
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4. DOEN, DURVEN, PRETTIG VOELEN

Huis voor Taal is geen school. We zetten daarom 
geen gestructureerde vastomlijnde leertrajecten met 
methodieken en niveautoetsen in. We stellen de leerwens 
van de deelnemer voorop en hebben een behoefte gestuurd 
aanbod van educatieve- en activerende activiteiten. 
Bovendien trachten we te voorkomen dat volwassenen aan 
educatieve activiteiten meedoen zonder dat zij er in hun 
dagelijks leven weinig of niets mee doen.  

Huis voor Taal wil de zelfstandigheid van volwassenen 
vergroten en zet daarom in op het aanleren van leerstrategieën, 
zodat deelnemers thuis en op het werk het geleerde kunnen 
toepassen. Leerstrategieën zijn vaardigheden die mensen in 
staat stellen om in verschillende situaties een vraagstuk zelf 
op te lossen. Te denken valt aan het kunnen voeren van een 
kennismakingsgesprek in privé en werksituaties of het kunnen 
doorzoeken van internet met verschillende trefwoorden.

DOEN, DURVEN, PRETTIG VOELEN
Binnen Huis voor Taal stimuleren we deelnemers om hun taal 
of digitale vaardigheid thuis of op werk in te zetten. Daarvoor 
oefenen we verschillende dagelijkse situaties tijdens de 

bijeenkomsten. Deze aanpak noemen we Doen, Durven, Prettig 
Voelen. Ons team van betaalde en onbetaalde professionals 
stimuleert hen om deel te nemen aan sociale activiteiten of om 
(vrijwilligers)werk te verrichten. Een belangrijk neveneffect van 
deze aanpak is de vergrote inzet van onze deelnemers aan de 
maatschappij.

MEER LEZEN OVER ONZE AANPAK

Doen MEER LEZEN

Durven MEER LEZEN

Prettig voelen MEER LEZEN

Jaarverslag 2017  ››

OVER HUIS 
VOOR TAAL RESULTATEN OPBRENGST 

MONITOR
DOEN, DURVEN, 

PRETTIG VOELEN POORTFUNCTIE TAAL DIGITAAL PARTICIPATIEVOORLEES
EXPRESS

SAMENSPRAAK
LELYSTAD



5. POORTFUNCTIE

Elke inwoner van Lelystad kan bij Huis voor Taal 
aankloppen voor informatie en advies over leren in 
Lelystad. Je kunt er zelfstandig of met ondersteuning aan 
de slag, of je komt je aangeleerde vaardigheden inzetten.

PROMOTIEFILM
We willen dat iedereen zich prettig voelt om het Nederlands en 
digitale vaardigheden te leren. Daarom maken we ons bekend 
op verschillende plekken in Lelystad. De zorg en welzijnssector 
heeft onze speciale aandacht. De Huis voor Taal promotiefilm 
draait op diverse schermen in de bibliotheek, bij  
Welzijn Lelystad, diverse wijk en gezondheidscentra en het 
stadhuis van Lelystad. 

Wilt u weten waar u Huis voor 
Taal kunt vinden en hoe wij 
werken? Bekijk dan hier onze 
promotiefilm
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mensen”

http://nieuw.huisvoortaal.nl
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OPEN INLOOP
We houden van dinsdag tot en met vrijdag  open inloop in de 
bibliotheek. Onze 25 vrijwillige taalgidsen staan iedereen te 
woord en bepalen samen met de persoon in kwestie wat de 
beste vervolgstap zou kunnen zijn. Zo verwijzen we mensen 
door naar onze partners ROC van Flevoland en Flevotaal voor 
formele  educatie of plaatsen we mensen bij de educatieve 
activiteiten van Huis voor Taal. Anderen blijven terug komen 
naar het open spreekuur om zelfstandig of samen Nederlands te 
oefenen. 

ONS RESULTAAT

 Bezoeken aan de open inloop

Bekijk hier de pdf aantal deelnemers

5. POORTFUNCTIE
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STARTGESPREK
Iedereen die wil deelnemen aan een Huis voor Taal activiteit, 
gaat een startgesprek aan met één van onze taalgidsen. Het doel 
van dit gesprek is om de leerwens te achterhalen en zo concreet 
mogelijk te maken. Een veel voorkomende leerwens is het 
willen, maar ook durven praten in het Nederlands.

ONZE RESULTATEN

  Startgesprekken met plaatsing binnen  
Huis voor Taal

 Doorverwezen naar partners

FESTIVAL VAN HET LEREN
Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van 
UNESCO en is bedoeld om alle burgers, ongeacht opleiding, 
leef en werksituatie te stimuleren om hun talenten te laten zien 
en hun competenties verder te ontwikkelen.  Huis voor Taal ziet 
het Festival tevens als een uitstekende aanleiding om duurzame 
lokale educatieve partnerschappen te verbreden en versterken. 

In september 2017 organiseerden wij voor alle deelnemers en 
partners een ‘proefmiddag’ waar iedereen kennis kon maken 
met alle activiteiten binnen Huis voor Taal. Stonden onze 
landelijk genomineerde Toppers 
in het zonnetje en werden in de 
bloemen gezet door wethouder  
Elly van Wageningen.

5. POORTFUNCTIE

Doen

Durven

Prettig voelen

“Ik wil meer Nederlands leren. Ik vind het moeilijk 
Nederlands te lezen, schrijven en praten.”

Leerwens deelnemer taalgroep

Ik wil leren klok kijken.”
Leerwens deelnemer taalgroep

“Ik wil ook graag meedoen 
met de kookworkshop.”

Leerwens deelnemer taalgroep

201

141
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De meeste mensen die bij Huis voor Taal binnenlopen,  
willen graag hun Nederlands verbeteren. Huis voor Taal is 
geen school, maar biedt contactmomenten aan om in een 
groep, of 1-op-1 met een vrijwilliger met taal aan de slag 
te gaan. De leerwens van de deelnemer staat voorop. We 
werken niet met vaste methodieken maar oefenen de taal 
vanuit het dagelijks leven en op thematische- en activerende 
wijze. Iedereen is altijd ergens goed in. Dit talent inzetten 
tijdens het leren van het Nederlands, versterkt de motivatie 
om te leren. 

KERAMIEKWORKSHOP
Deelnemers mogen hun talent inzetten bij Huis voor Taal.  
Zo heeft Sharmin haar kunsteducatietalent ingezet om andere 
deelnemers te leren werken met Keramiek. Een winwin situatie, 
want Sharmin heeft op deze manier de Nederlandse taal 
geoefend door het leren van ‘vak gerelateerde woorden’. 

TAALGROEPEN
Huis voor Taal herbergde in 2017 zeventien taalgroepen op ver  

schillende locaties in Lelystad. Deze groepen worden begeleid 
door 24 vrijwilligers, die met verschillende educatieve material
en onze aanpak Doen, Durven, Prettig voelen in de praktijk 
brengen. Onze taalgroepen zijn ingedeeld op sociale activering, 
laagdrempelige educatie of niveauverhoging. Deze educatief
inhoudelijke indeling correspondeert met de Huis voor Taal
verkenner en maakt het mogelijk om behoeftegericht te werken.  
Deze indeling is gebaseerd op de VNG handreiking voor 
gemeenten: transitie van educatie naar het sociaal domein.” 

Nieuw zijn de Taalgroepen op basisschool de Wildzang en de 
groep in samenwerking met het ROC in de bibliotheek. Bij de 
Wildzang richten wij ons op de ouders van de leerlingen van de 
basisschool, welke hoofdzakelijk woonachtig zijn in de ‘Boswijk’. 
Samen leveren wij een bijdrage aan de Ouderbetrokkenheid. 
Door de samenwerkingsgroep met het ROC kunnen wij nog 
beter toe leiden naar vervolgonderwijs. Bijzonder is onze 
Taalgroep in de Penitentiarie Inrichting Lelystad. Vrijwilligers 
van Huis voor Taal en medewerkers van het Educatieve team 
werken samen aan het verbeteren van de basisvaardigheden 
van gedetineerden. 

6. TAAL
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ONZE RESULTATEN

 
 Taalgroepen

 Vrijwillige groepsbegeleiders

 Vrijwillige coördinatoren

 Taalgroepen voortraject inburgering

 Deelnemers Taal

17

3

24

6

567
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7. DIGITAAL

Iets nieuws leren is spannend. Daarom probeert Huis voor 
Taal zo laagdrempelig mogelijk te zijn. In het dagelijks leven 
lijken de drempels voor het regelen van zaken steeds hoger 
te worden. Communicatie met de overheid  gaat binnen 
enkele jaren alleen nog digitaal,  maar lang niet iedereen 
heeft  hiervoor  voldoende vaardigheden of middelen. Veel 
van onze deelnemers zijn niet in het bezit van een computer, 
laptop of tablet.

Gelukkig kunnen digitale vaardigheden in het Huis voor Taal 
aan bijgeleerd worden. Dit doen we in een informele sfeer, maar 
wel met een goede opbouw. De voortgang brengen we in kaart 
via de Huis voor Taalverkenner, domein  Internet Actief. 

DIGITALE OVERHEID EN NU: DOEN!
In het kader van het landelijke actieprogramma Tel mee met 
Taal, heeft  Huis voor Taal als partner binnen het samen
werkings  verband ITTA, Universiteit van Amsterdam, Stichting 
Lezen & Schrijven en twee ROC’s in Gelderland een Tender 
toegekend gekregen voor  een educatieve aanpak op het gebied 
van digitale basisvaardigheden. 

DOEN
“Ik maak nu gebruik 

van mijn DigiD.”
Iryna
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In 2017 hebben wij onze aanpak Doen Durven en Prettig voelen 
ingezet om deelnemers op coachende wijze te ondersteunen bij 
het zelfstandig leren van het omgaan met je pinpas/contactloos 
betalen, mobiele telefoon, laptop en tablet.     

LIVING LABS
Huis voor Taal werkt via de FlevoMeer Bibliotheek samen met het  
UWV. Via het project Living Labs worden uitkerings  gerechtigden 
doorgestuurd naar het Huis voor Taal om daar basis vaardig
heden aan te leren. In het najaar van 2017 zijn er zes cliënten 
van het UWV deelnemer van Huis voor Taal geworden. Er is een 
workshop ‘werken met de werkmap’ door een mede werker van 
het UWV met ondersteuning van Huis voor Taal gegeven.

ONZE RESULTATEN

 Doen! trainingen

 Doen! deelnemers

 Living Lab deelnemers UWV

2

21

5

7. DIGITAAL
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DOEN
“Ik leer iedere week nieuwe 

woorden, ik begrijp ook 
steeds meer de Nederlandse 
woorden die op de computer 

en internet staan.”
Anamarie
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8. SAMENSPRAAK LELYSTAD

SAMENSPRAAK LELYSTAD
De vrijwilligersorganisatie SamenSpraak Lelystad brengt  
Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse 
taal en cultuur te delen. Het gaat niet om lesgeven, maar juist 
om alledaagse gesprekken. SamenSpraak Lelystad levert hier
mee op autonome wijzen een belangrijke bijdrage aan de  
doelstelling van Huis voor Taal.

 Vrijwilligers

 Koppelingen

83

88
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VoorleesExpress Lelystad is een project binnen de 
gezinsaanpak van Huis voor Taal. Het project stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving 
thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer 
thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. 
Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De 
vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. 
De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over 
te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren 
in taal. Samen met de ouders zoekt de voorlezer naar een 
aanpak die past bij het gezin.

Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het partnerschap 
tussen school of peuterspeelzaal en ouders. Zo zetten zij zich 
samen in voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar 
ondersteunen én versterken.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de 
VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals 
boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is de 

taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in 
het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal 
bibliotheekbezoeken is toegenomen en de kinderen kijken vaker 
en langer in boeken. 

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Samen met Huis voor Taal promoot de VoorleesExpress 
het (voor)lezen. Samen met FlevoMeer Bibliotheek en 
GO! Kinderopvang organiseert de VoorleesExpress tijdens 
de Nationale Voorleesdagen een voorleesestafette op 
peuterspeelzalen. In 2017 ontvingen de peuterspeelzalen één of 
meerdere voorlezers waaronder een Syrische vrijwilliger ( Raffi 
Moussa ) van Huis voor Taal. Hij heeft samen met de directeur 
van Welzijn Lelystad ( Jan Dekker ) en Wethouder Janneke 
Sparreboom voorgelezen. Dit was een groot succes!

IK WIL EEN PRENTENBOEK!
In samenwerking met GO! Kinderopvang en  de FlevoMeer 
Bibliotheek hebben we meegedaan  aan ‘Ik Wil Een 
Prentenboek!’. Prentenboeken dragen bij aan een betere 
geletterdheid van kinderen en zorgen voor een eerste stap op 
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weg naar plezier in lezen van boeken.
Het wereldberoemde prentenboek De Gruffalo stond 
centraal. Het prentenboek is  door één van de voorlezers 
van de VoorleesExpress voorgelezen aan de peuters van 
peuterspeelzaal Kiekeboe. De gezinnen die  zijn aangesloten 
bij de VoorleesExpress hebben dit prachtige prentenboek 
ontvangen.

OUDERBIJEENKOMST
Tijdens een ouderbijeenkomst hebben de ouders  ervaringen 
gedeeld met andere ouders en voorlezers. Zij hebben samen 
voorgelezen, taalspelletjes gedaan  en  tips en materiaal 
ontvangen van de VoorleesExpress Lelystad. 

PROMOFILM VSB FONDS
De VoorleesExpress Lelystad heeft 
meegewerkt aan een promotie film 
van het VSB fonds Mens & 
Maatschappij. Het thema Actief 
Burgerschap stond centraal. Het 
gezin en de voorlezer nemen deel 
aan de VoorleesExpress.

ONZE RESULTATEN

 Gezinnen

 Vrijwilligers

41

34
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https://www.youtube.com/watch?v=ICF_ifyR3to


10. PARTICIPATIE

Door te doen, leer je. Dat is ons uitgangspunt, maar ook 
een concrete wens van veel van onze deelnemers. Voor 
die deelnemers, die betaald of als vrijwilliger een baan 
ambiëren, is er bij Huis voor Taal de mogelijkheid om als 
assistent vrijwilliger werkervaring op te doen of om aan een 
participatietraject deel te nemen.  Op deze manier hebben 
we  meerdere deelnemers die vrijwilliger zijn geworden.

Naast het creëren van vrijwilligersplaatsen binnen Huis voor 
Taal, hebben we  op verzoek van partners en opdrachtgevers 
ook laagdrempelige activiteiten ontwikkeld om mensen te 
stimuleren om mee te doen in Lelystad.  Dit heeft geresulteerd in 
vier programma’s:

  Participatieverklaringtraject voor vergunninghouders

  Kom & Doe

  Samen Eten

  De Deur Uit!
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“Super trots op Wael en 
onze vrijwilliger Tanja”

Bekijk het verhaal

“Lelystad 50 jaar!”
Bekijk het filmpje

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1932751933621526&id=1642544905975565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1932752653621454&id=1642544905975565


PARTICIPATIEVERKLARINGTRAJECT VOOR 
VERGUNNINGHOUDERS 
Het participatieverklaringstraject voor vergunninghouders, dat 
in opdracht van de gemeente wordt vormgegeven en uitgevoerd 
door Huis voor Taal is een mooi voorbeeld van samenwerking 
met onze ketenpartners. Begin 2017 is Huis voor Taal samen met 
de gemeente Lelystad een landelijke pilot ingestapt. Deze pilot, 
die is gebaseerd op bezoeken aan lokale waardendragers in 
Lelystad wordt door Regioplan begeleid en geëvalueerd. Er wordt 
daarbij voor de afstemming van deelnemers en tijdschemas 
samengewerkt in een caseload overleg met de taalscholen, 
Vluchtelingen Werk Lelystad en Werkbedrijf. Op het einde van het 
traject staat een bezoek aan werkbedrijf zelf op het programma, 
waar wordt gekeken naar mogelijkheden van de deelnemers.

KOM & DOE
Iedere maandag maakt Huis voor Taal gebruik van de biblio
theek als locatie voor activiteiten en werkplekken. Op deze 
maan dagen staat taal en participatie centraal. Kom & Doe zijn 
regelmatig terugkerende netwerkbijeenkomsten.  Tijdens deze 
bijeenkomsten ontmoeten deelnemers elkaar en werken we 

toe naar activering.. Kom & Doe helpt iedereen die een duwtje 
steuntje in de rug nodig heeft op weg naar deelname aan de 
samenleving.

SAMEN ETEN
Een aantal Syrische vergunninghouders uit het participatie
verklaring traject is aan de slag gegaan met het ontmoetings
project Samen Eten, dat zij samen met Serviceclubs Rotary en  
Innerwheel organiseren. Het doel van Samen Eten is om 
Lelystedelingen met elkaar en elkaars eten kennis te laten 
maken en om de integratie van vergunninghouders in Lelystad 
te bevorderen. 
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DE DEUR UIT!
Het Werkbedrijf heeft Huis voor Taal opdracht gegeven tot een 
taalparticipatietraject voor anderstalige vrouwen. Dit traject 
richtte zich op het proces van bewustwording en de opbouw 
van zelfvertrouwen bij de twaalf deelnemende vrouwen. We 
maakten gebruik van de methode ‘De Deur uit’ van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam: een laagdrempelig programma met 
veel visueel gesprek ondersteunend materiaal. 

Het traject bestond uit drie fasen: ‘prettig voelen’; ‘durven’; 
‘doen’. Tijdens de eerste fase ‘prettig voelen’ vond elke deel
nemer haar plek binnen de groep. Zij kreeg inzicht in haar eigen 
dagindeling en leefomgeving en in haar gevoel daarbij. In de 
tweede fase ‘durven’ kreeg zij inzicht in haar mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Zij bouwde zelfvertrouwen op door kleine 
uitdagingen binnen het traject aan te gaan, zodat zij in de derde 
fase ‘doen’ haar mogelijkheden in kon gaan zetten om aan een 
activiteit buiten haar eigen leefomgeving deel te nemen.

Het uitgangspunt van dit traject was om vanuit een gezins
aanpak te werken aan ( duurzame ) participatiemogelijkheden.

Het traject zette  in op verbreding en benutting van kennis en 
eigen talenten. Kennis van de eigen leefsituatie en kennis van 
de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden om deel te nemen 
aan activiteiten buiten haar eigen leefomgeving.

KWANTITATIEVE RESULTATEN
Om  de ontwikkelingen van de vrouwen te monitoren, maakten 
we gebruik van de Huis voor Taal verkenner. Voor dit traject 
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zijn de domeinen taalvaardigheden en mate van participatie 
bijgehouden middels een start en een eindmeting. In de 
onderstaande twee tabellen zijn de metingen van de twaalf 
deelnemende vrouwen verwerkt. Zij konden per meting 
aangeven of zij de vaardigheden per trede al onder de knie 
hebben of juist willen oppakken.

Tabel 1 Startmeting week 1 Eindmeting week 20

Domein ‘Actief zijn in de 
maatschappij’ 
(participatieladder) 

Doe/heb 
ik al

Wil ik 
gaan 
doen

Doe/heb 
ik al

Wil ik 
gaan 
doen

Trede 1.
Sociale contacten met 
taalgenoten 

10 2 12

Trede 2.
Sociale contacten met 
Nederlanders

8 4 12

Trede 3.
Deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten.

7 5 12

Trede 4.
Vrijwilligerswerk doen 3 9 7 5

Trede 5.
Stage lopen/ studeren 12 1 11

Trede 6.
Betaald werk hebben 12 2 10

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES OP DIT DOMEIN:
1)   Na het traject heeft elke vrouw voldoende vaardingheden 

opgedaan voor de treden 1 t/m 3. De vrouwen hebben 
tijdens het traject hun netwerk leren zien en leren inzetten 
en hebben door hun deelname aan het traject hun 
deelnemersvaardigheden ( op tijd komen, meedoen in een 
groep, bijdragen leveren, huiswerk doen , etc. ) versterkt.

2)   Bij het einde van het traject hebben alle vrouwen hun 
aandacht gericht op vrijwilligerswerk. Zeven vrouwen 
verrichten bij het einde van het traject vrijwilligerswerk en vijf 
willen hiermee aan de slag.
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Tabel 2 Startmeting week 1 Eindmeting week 20

Domein ‘Actief met de 
Nederlandse taal’ 
(taalvaardigheden)

Doe/heb 
ik al

Wil ik 
gaan 
doen

Doe/heb 
ik al

Wil ik 
gaan 
doen

Trede 1.
Dingen benoemen in het 
Nederlands

10 2 12

Trede 2.
Kleine gesprekjes voeren in 
het Nederlands

6 6 12

Trede 3.
Nederlands kranten, 
tijdschriften, folders lezen

5 7 6 6

Trede 4.
Naar Nederlandse TV 
programma’s kijken en radio 
luisteren

10 2 10 2

Trede 5.
In het Nederlands emailen, 
chatten, notities maken

5 7 5 7

Trede 6.
Bij het lezen letten op 
spelling en grammatica

1 11 3 9

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES OP DIT DOMEIN:
1)   Alle vrouwen zijn bij het einde van het traject voldoende 

vaardig in het voeren van eenvoudige gesprekken in het 
Nederlands.

2)   Er is behoefte aan verdere bekwaming in het leren lezen en 
schrijven in het Nederlands.

BELANGSTELLING BUITEN LELYSTAD
In 2017 is dit traject tweemaal met succes ingezet op Urk. 

10. PARTICIPATIE

Jaarverslag 2017  ››

OVER HUIS 
VOOR TAAL RESULTATEN OPBRENGST 

MONITOR
DOEN, DURVEN, 

PRETTIG VOELEN POORTFUNCTIE TAAL DIGITAAL PARTICIPATIEVOORLEES
EXPRESS

SAMENSPRAAK
LELYSTAD



ONZE RESULTATEN
TRAJECT VOOR VERGUNNINGHOUDERS

 Taalgroepen voortraject inburgering    

  Deelnemers Participatieverklaringtraject
vergunninghouders Lelystad  

 Deelnemers geholpen aan vrijwilligerswerk   
 

 Geholpen aan betaald werk      
  

  Deelnemers in traject geplaatst voor  
zelfstandig ondernemerschap  

KOM & DOE

 Netwerkbijeenkomsten       
 

  Huis voor Taal deelnemers die vrijwillig  
meehielpen bij de organisatie van Kom & Doe

SAMEN ETEN

 Bijeenkomsten        
 

 Inschrijvingen deelnemers      
 

DE DEUR UIT

 Aantal deelnemers   

7

6

12

3

40

380

57

25

3

5
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Bedankt!

0320 - 707 - 159

Contactinformatie 
Huis voor Taal Lelystad 

www.huisvoortaal.nl /HuisvoorTaalLelystad

NOG EEN KEER BEKIJKEN

www.freshfocus.nl

Tekst & beeld: Huis voor Taal  |  Ontwerp: fresh focus, creatief communicatiebureau

http://nieuw.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
http://nieuw.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
http://www.freshfocus.nl
http://www.freshfocus.nl


Doen Huis voor Taal is gericht op leren door te doen. Bij Huis 
voor Taal wordt er niet geleerd uit een boek. Methodieken 
kunnen een leidraad zijn, maar zijn geen doel op zich. 
Deelnemers oefenen herkenbare situaties. Zij voeren 
samen gesprekken, lezen en schrijven. De leerwens van 
de deelnemers staat centraal. Daarnaast werken we 
thematisch en vanuit de context van de deelnemers. 
Huis voor Taal biedt elke deelnemer de mogelijkheid 
om binnen Huis voor Taal vrijwilligerswerk te verrichten. 
Deelnemers zetten zo hun talenten in voor anderen.

TERUG



Durven Als je leert ben je kwetsbaar. Je laat aan anderen zien 
wat je nog niet goed kunt.  Leren draait dus om durven. 
Leren maakt moedig en sterk. Bij Huis voor Taal geven 
we onze deelnemers de ruimte om kwetsbaar te zijn. En 
om op eigen tempo bij te leren. We stimuleren hen om te 
oefenen in de praktijk en zelf regie te nemen over de eigen 
ontwikkeling.

TERUG



Prettig voelen In Huis voor Taal is de sfeer ontspannen. Deelnemers 
werken niet in vastomlijnde trajecten. Zij hebben de 
ruimte om hun eigen leerproces in te richten. Deze mate 
van verantwoordelijkheid verschilt per deelnemer. Het 
opbouwen van sociale contacten vormt een belangrijk 
onderdeel van het leren. Hierdoor werken we toe naar 
verbondenheid met elkaar en naar een veilige sfeer.  
Bovendien moet leren er toe leiden dat je je prettig voelt 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In die zin is prettig 
voelen ook een uitkomst van deelname aan een activiteit 
van Huis voor Taal.

TERUG



Opbrengst 
monitor

TERUG

PARTICIPATIE: 
‘Meedoen  in de maatschappij’.
De zes treden corresponderen met de landelijk bekende 
participatieladder. Op basis van gesprekken met 
deelnemers van Huis voor Taal blijkt dat er twee soorten 
participatiewensen te onderscheiden zijn: 
1. de wens naar een sterk en divers sociaal netwerk.   
 Deze wens valt samen met de eerste drie treden van de  
 participatieladder. We noemen dit deel van het domein  
 participatie ‘Integratie’ en monitoren het als een apart  
 onderdeel.
2.  de wens naar een (vrijwillige) baan.  Dit betreft de   
 gehele participatieladder.

TAAL ACTIEF:  
‘het kunnen toepassen van taalvaardigheden op 6 
verschillende taalgebieden’

INTERNET ACTIEF:  
‘het zelfstandig kunnen begrijpen en toepassen van 
basishandelingen op internet.’



OPEN INLOOP
We houden van dinsdag tot en met vrijdag  open inloop  in de 
bibliotheek. Onze 25 vrijwillige taalgidsen staan iedereen te 
woord en bepalen samen met de persoon in kwestie wat de 
beste vervolgstap zou kunnen zijn. Zo verwijzen we mensen 
door naar onze partners ROC van Flevoland en Flevotaal voor 
formele  educatie of plaatsen we mensen bij de educatieve 
activiteiten van Huis voor Taal. Anderen blijven terug komen 
naar het open spreekuur om zelfstandig of samen Nederlands te 
oefenen. 

ONS RESULTAAT

 Bezoeken aan de open inloop

Bekijk hier de pdf aantal deelnemers

5. POORTFUNCTIE
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aantal deelnemers jaar 2017
gemiddeld per dagdeel: 7 6 5 6 9 6 3 2

gemiddel per dag 6 5 7 3
totaal per jaar: 674 533 758 262

dinsdag woensdag donderdag vrijdag
vm nm vm nm vm nm vm nm

telling: 2017 2016 2015
januari 111 106 39
februari 170 120 67
maart 252 150 79
april 179 118 77
mei 150 92 49
juni 240 199 62
juli 157 109 31
augustus 132 109 22
september 224 217 61
oktober 205 220 108
november 271 232 112
december 136 128 107
Totaal 2.227,00 1.800,00 814,00
gem. per mnd 185,58 150,00 67,83

TERUG


