
Jaaroverzicht Huis voor Taal 2018

Huis voor Taal is dé plek waar Lelystedelingen terecht kunnen  
om de Nederlandse taal en digitale vaardigheden bij te leren  

en ook om hun talenten in te zetten voor de stad. 

Onze aanpak is: 

Met aandacht voor maatschappelijke thema’s:  

Huis voor Taal is het expertise centrum op het gebied van non-formele educatie, 
laaggeletterdheid en heeft een advies en trainingsfunctie in Lelystad maar 

bieden ook presentaties in een breed netwerk. 

Ons motto: 

De organisatie bestaat uit de inzet van medewerkers 
van Welzijn Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek, SamenSpraak Lelystad, 
VoorleesExpress, vele vrijwilligers, actieve deelnemers en partners.  

Bijzondere momenten en 
ontwikkelingen in 2018

Samen met Welzijn Lelystad 
en FlevoMeer Bibliotheek stelden 
we een koersdocument op.

Vervolgens is ook de 
organisatiestructuur 
ingericht volgens de 
sociocratische methode. 

Dit is gekoppeld aan een 
intern opleidingstraject dat 
mede gefinancierd wordt 
door de Gerard Endenburg 
Foundation.

Huis voor Taal neemt actief deel aan 
Europese kennis netwerk uitwisselingen. 
Naast een studiereis naar Hongarije, 
gericht op gezondheid en educatie  
het ontvangst van een Finse delegatie,  

werd ook onze eigen 
aanvraag door  
Erasmus+ toegekend. 

Professionals en vrijwilligers 
hebben in vier dagdelen 
de VIME-training afgerond. 
Dit staat voor Volunteers in Migrant 
Education oftewel Taalvrijwilligers in 
verschillende rollen. 

Project De Deur Uit op Urk is afgerond. 
Er hebben 8 vrouwelijke vluchtelingen 

deelgenomen aan de cursus van Huis 
voor Taal Lelystad en zij doen nu allen  

vrijwilligerswerk op Urk. 

Ten behoeve van 
laaggeletterden met 
Nederlands als moedertaal, 
werkte Huis voor Taal samen 
met gemeente Lelystad aan 
beter leesbare formulieren. 

Aantal vrijwilligers

183 181

Aantal deelnemers

665 739

0320 - 707159

www.huisvoortaal.nl

/HuisvoorTaalLelystad

lelystad@huisvoortaal.nl

Contactinformatie Huis voor Taal Lelystad

Doen Durven Prettig voelen 

gezondheid armoede arbeidsfitheid sociale inclusie

2227 2703
Inloop

Huis voor Taal 
ontwikkelt mee 
aan een nieuw 
participatie
concept in 
Lelystad. 

 Italië Finland Zweden Ierland

Hierdoor kunnen in 2018 en 2019 de volgende 
vier landen bezocht worden om te leren van 
successen rondom participatie, integratie en 
informele educatie voor volwassenen in Europa: 

Huis voor 
Taal reist 
samen met 
medewerkers 
van Lelystad 
Doet! en team 
Vluchtelingenwerk. 

Het project Digitale Overheid 
En Nu (DOEN) dat we met 
ITTA uitvoerden binnen het 
Rijksprogramma Tel mee 
Met Taal, leverde een mooi 
eindproduct op. 

Op uitnodiging van de 
Koninklijke Bibliotheek 
ontwikkelde Huis voor Taal 
het Educatiewiel. 
Presentatie vond plaats op de 
landelijke dag Basisvaardigheden. 

In september vierden wij bij  
de start van het nieuwe 
seizoen het 5-jarig 
bestaan van Huis 
voor Taal Lelystad. 

In die maand was er  
ook aandacht voor een  
Leven Lang Leren middels 
vele Festivalactiviteiten 
waaronder de Flevolandse 
Taalvrijwilligersdag  
in Kubus.

Sinds de start van dit  
seizoen kun je terecht  

bij Huis voor Taal voor meer infor-
matie over formeel onderwijs voor 
volwassenen via ROC van Flevoland. 
De intake vindt hier ook plaats. 

Op het Lelystad Doet! Event 
presenteerde Huis voor Taal 
zich ook als de organisatie 
waar je je kunt inzetten 
als vrijwilliger. 

Wij ondersteunen 

181 
vrijwilligers 

bij hun werk als voorlezer, 
taalcoach, taalgids, 
groepsbegeleider, assistent  
of coördinator.

Samen met Stichting Lezen en 
Schrijven en Het Begint met Taal 
verzorgt onze educatieve specialist  
materialen, webinars, 
trainingen en 
bijeenkomsten 
voor vrijwilligers. 

Resultaat

Bij Huis voor Taal in de FlevoMeer Bibliotheek 
begin je met een startgesprek tijdens de inloop. 

De taalgidsen ontvangen je daar. 

In 2018 werden er 

2703 
bezoeken 

gebracht aan 
de inloop.

De groepen van 
Huis voor Taal 

vind je in de hele 
stad. Nieuw dit 

jaar is de locatie 
de Dukdalf.

In totaal zijn er 

562 
deelnemers 

wekelijks actief 
tijdens de inloop 
en in de groepen 

in de wijken.

Met elkaar 
hebben zij dit jaar 

gezorgd voor 

78 
koppelingen.

zijn 

82 
vrijwilligers 

actief,

waarvan 

3 
coördinatoren.

Onderdeel 
van Huis voor 
Taal is ook de 

VoorleesExpress. 

In 2018 zijn er 

37 
nieuwe gezinnen
 in Lelystad gestart 

met een voorleestraject.

Er zijn  4 
Participatieverklaring trajecten 

uitgevoerd... 

Foto’s en andere achtergrond 
verhalen zijn terug te lezen 
op onze facebookpagina. 

...met in totaal 

62 
deelnemers. 

Huis voor Taal is in 2018 
gefinancierd door meerdere subsidieverstrekkers.

Bij SamenSpraak Lelystad 
(1 op 1 taalcoaching): 

De financiering 
voor 

innovatie en 
doorontwikkeling 
ontvingen we van 

de Koninklijke 
Bibliotheek, de 

Gerard Endenburg 
Foundation 

en van Tel Mee 
met Taal.

Huis voor Taal 
ontvangt haar 

basisfinanciering 
(WMO en WEB)
van gemeente 

Lelystad. 

Voor 2019 hebben  
we financiering voor 

5 
innovatieve 

projecten toegekend 
gekregen, via het 
Rijksprogramma 

‘Tel Mee met Taal’ 
en van Provincie 

Flevoland.
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