Jaaroverzicht Huis voor Taal 2019
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

Prettig voelen

Ons motto:

De organisatie bestaat uit inzet van medewerkers van Welzijn Lelystad,
FlevoMeer Bibliotheek, véle vrijwilligers, actieve deelnemers en partners.

Ontwikkelingen in 2019

De hele organisatie van Huis voor
Taal is inmiddels geschoold volgens
de Sociocratische Kringmethode,
ondersteund door de Gerard
Endenburg Foundation.
De overheid verwacht van burgers dat
Binnen de organisatie is
zij digitaal vaardig zijn. Huis voor Taal
een interne scholingsbiedt daarvoor gratis cursussen aan.
deskundige opgeleid
Digisterker is een basiscursus om een
die zorgdraagt voor
Digi-D aan te vragen en er stap voor stap
de basisopleiding SKM
mee te leren werken.
en bijscholing.
Klik & Tik is een cursus waarbij de
cursisten leren hoe zij de basis leren om
een computer/tablet te gebruiken. Dan
gaat het simpelweg over het aanzetten
van een computer, het leren typen, het
De samenwerking tussen
lezen van een website en gebruik maken
Huis voor Taal en
van Internet.
FlevoMeer Bibliotheek leidt
tot een groter aanbod van
“Ik ben niet meer bang om zelfstandig
activiteiten. De cursussen
de computer te gebruiken”.
Klik & Tik en Digisterker zijn
daar mooie voorbeelden van.
“Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden
zijn om je Digi-D voor te gebruiken”.

Mede dankzij het Innovatiefonds van de provincie
Flevoland is het project Theater in de Bieb opgezet.
Dit is de Theatergroep voor anderstaligen en statushouders.
Lees het volledige evaluatieverslag hier.
“Mensen van over de hele wereld ontmoeten elkaar in onze
Theatergroep, om te lachen, te spelen, Nederlands te leren
en nog véél meer”.

Onze stagiaires en Vluchtelingenwerk
organiseerden samen een Beltraining
voor deelnemers die het moeilijk vinden
om telefonisch afspraken te maken,
bijvoorbeeld een afspraak met de
huisarts. Voor een ‘Bliksemstage’
ben je ook welkom en mag je
je komen inzetten bij
Huis voor Taal.

Met het programma Taal
voor het Leven weten
steeds meer mensen ons
te vinden. De Flevolandse
Taalhelden van 2019
komen uit Lelystad van
Huis voor Taal.

Met het project Digi-Ouders, door Tel Mee met Taal, dat
onderzoek doet naar ouderbetrokkenheid op school van de
kinderen, zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan.
Naast het mamacafé hebben wij met elkaar een plek
gekregen bij de Limonadebrigade in de bibliotheek. De
resultaten van het project zijn gedeeld op de miniconferentie.

Met Erasmus+ maakte
Huis voor Taal samen
met Lelystad Doet en
Vluchtelingewerk de
laatste twee studiereizen
naar Zweden en Ierland.
In 2018 bezochten wij
Palermo en Finland.
Samenwerking, excursies en
actieve doorverwijzing over en
weer met vele partners in het
educatieve veld, welzijnswerk en
lokale partijen.
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Vrijwilligers maken het verschil bij Huis voor Taal. Vele
vrijwilligers en actieve deelnemers zetten zich dagelijks in
als coach, gids, groepsbegeleider, voorlezer, coordinator of
assistent. Het stimuleren en inzetten van Talent doen wij samen
met LelystadDoet. Samen met onze scholingsdeskundige en
Educatief Specialist, LelystadLeert en Het Begint met Taal
bieden wij een vraaggericht scholingsaanbod aan medewerkers,
vrijwilligers en externe organisaties.

Door de deelname aan
het onderzoek van ITTA
is onze non-formele
werkwijze door de
inzet van vrijwilligers
onderzocht (VIME). De
resultaten zijn te zien in
deze video. Dit biedt een
inkijkje bij de inloop van
Huis voor Taal in Lelystad
en haar deelnemers en
vrijwilligers.
“Hier heb ik de kans om te
praten met andere mensen
en om te leren”.

Het onderzoeksrapport
naar de effectiviteit van
de VoorleesExpress
laat zien dat een bezoek
van een vrijwilliger van
de VoorleesExpress een
aantoonbaar positief effect
op verhaalbegrip oplevert.
“We lezen niet alleen
boekjes, maar spelen
ook allerlei spelletjes en
zingen liedjes, het is altijd
een feestje als ik bij mijn
voorleesgezin kom”.

Onderstaande grafieken geven
inzicht in de effecten van de
VoorleesExpress.

Ik merk dat het kind meer
plezier heeft in (voor)lezen
Ja

Ik merk dat het kind meer
is gaan praten
Ja

Nee
14.2%

Nee

21.7%

78.3%

85.8%

Ik merk dat ouders meer
ondersteunende taalactiviteiten thuis doen
Ja

Nee

Ik merk dat het kind meer
zelfvertrouwen heeft gerkegen
Ja

Nee

25.8%
52.7%
47.3%
74.2%

Resultaat

Bij Huis voor Taal in de FlevoMeer Bibliotheek begin je met een
startgesprek tijdens de inloop. De Taalgidsen ontvangen je daar.
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71

2019

2018

Aantallen gezinnen VE

Landen van herkomst deelnemers:

Rusland
Nederland
Oekraïne
Polen
Portugal Albanië Roemenië
China
Afghanistan
Turkije
Marokko
Aruba
Nepal
Syrië Iran
Curaçao Guinee
Thailand
India
Libanon
Irak
Ivoorkust
Jemen Sri Lanka Vietnam
Colombia Suriname Nigeria Eritrea
Filipijnen
Somalië
Peru Brazilië
Zuid Afrika

Huis voor Taal is in 2019 mogelijk gemaakt door:
Basisfinanciering WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WEB wet educatie beroepsonderwijs VE voorschoolse educatie
gemeente Lelystad
Innovatie en projecten (Gerard Endenburg Foundation) (Erasmus+)
(Tel Mee Met Taal) (Provincie Flevoland)
Inzet van en samenwerking met (ROC van Flevoland) (MDF)
(LelystadDoet) (Vluchtelingenwerk) (GO)
Contactinformatie Huis voor Taal Lelystad

0320 - 707159
www.huisvoortaal.nl

/HuisvoorTaalLelystad
huisvoortaallelystad@gmail.com

