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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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ONZE AANPAK

Huis voor Taal heeft een eigen aanpak: Doen, Durven en 
Prettig Voelen, waarin leren door te doen en leren met elkaar 
centraal staan. Daarnaast fungeert Huis voor Taal als innovatief 
expertisecentrum op gebied van non formele volwassenen 
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 2020. 
Huis voor Taal is het samenwerkingsverband tussen FlevoMeer 
Bibliotheek, Welzijn Lelystad, SamenSpraak Lelystad en onze  
145 vrijwilligers. Het Huis voor Taal team bestaat uit betaalde en 
onbetaalde professionals.          Meer informatie factsheets 2020.

Doen

Durven

Prettig 
voelen

ONZE AANPAK

http://nieuw.huisvoortaal.nl/samenspraak/
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/dam/bestanden/factsheet_fmb-2020.pdf
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/dam/bestanden/factsheet_fmb-2020.pdf
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574Vanaf 6 januari 2020 tot en met 13 maart 
2020 hebben 574 deelnemers aan de inloop 
deelgenomen.

Vanaf 29 juni 2020 tot en met eind december 
hebben 353 deelnemers aan de inloop 
deelgenomen.

In 2020 hebben 927 deelnemers aan de 
inloop deelgenomen. Van een inloop van 9 
dagdelen per week inloop, naar gesloten en 
deels weer open. 

353

927

INLOOP HUIS VOOR TAAL IN DE BIBLIOTHEEK

Aan het begin van het jaar zaten 
deelnemers van de inloop in 
Huis voor Taal in de bibliotheek, 
tijdens openingsuren met 
elkaar aan tafel, waarbij 
taalgidsen hen ondersteunden 
bij het zelfredzamer, actiever 
en taalvaardiger te worden. 
Met gebruikmaking van 
activerende werkvormen en 

actuele gesprekonderwerpen. 
De Lock down legde de 
inloop stil, waarna vanuit het 
team Huis voor Taal andere 
mogelijkheden ingezet werden 
om in contact te blijven met 
deelnemers en vrijwilligers, door 
hen te betrekken bij digitale 
activiteiten. 

Via een Skype kanaal die verbonden werd aan de website van Huis voor Taal Lelystad 
werd de mogelijkheid geboden om actief mee te doen . Ondanks de taalbarrières en de digitale
 uitdagingen. In de toekomst willen we dit digitale aanbod blijven aanbieden. We zijn hiermee gestart 
en willen kennis en ervaring opdoen en testen voor de toekomst. We zien dit als kans. Een groot aantal 
taalgidsen in de bibliotheek koos ervoor om moverende redenen niet actief te blijven en namen een time-out. 
Dit had gevolgen voor de openstelling en de activiteiten. Er werden om de veiligheid van eenieder te kunnen 
waarborgen de nodige maatregelen getroffen om de  anderhalve meter afstand te kunnen houden. We zijn nu in 
afwachting van het opheffen van de Lock down om opnieuw te kunnen starten. 

ONZE AANPAK INLOOP

http://nieuw.huisvoortaal.nl/inloop-huis-voor-taal/
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768

Deze trainingen hebben in 2020 deels fysiek 
plaatsgevonden. 
Aantal bezoekers in 2020: 768

DIGI-TAALHUIS, DIGISTERKER EN KLIK & TIK

DIGI-TAALHUIS 
Hét online portaal dat 
ontwikkeld is tijdens de eerste 
Lock down in maart 2020. 
Toen de vraag steeg naar 
digitale programma’s om thuis 
makkelijk en veilig betrouwbare 
informatie over Corona te 
vinden. Het Digi-Taalhuis 
biedt een groot aantal gratis 
informatieve sites/links aan met 
laagdrempelige informatie en 
oefenmateriaal over Corona, 
gezondheid, online afspreken, 

digitaal vaardiger worden, 
oefenen met taal, voor mensen 
die de Nederlandse taal willen 
leren spreken, hulp willen 
bij het Nederlands schrijven 
omgaan met geld, hulp bij het 
maken van je cv. Dit portaal 
is beschikbaar voor alle 
deelnemers en vrijwilligers van 
Huis voor Taal.
In het Digi-Taalhuis zijn ook 
de trainingen DigiSterker en 
Klik&Tik opgenomen. 
        Lees meer!

DIGISTERKER 
In de cursus Digisterker leren cursisten binnen een veilige 
omgeving om een Digi-D aan te vragen en voor welke 
overheidszaken zij deze kunnen gebruiken. Aan de hand 
van praktische aanwijzingen loggen de cursisten zelf in en 
uit bij deze digitale overheidsdiensten om inzage te krijgen 
in hun eigen gegevens, zoals die bekend zijn bij de overheid, 
en leren zij hoe eventuele wijzigingen door te geven.

KLIK & TIK 
Klik & Tik is een cursus waarbij de cursisten 

de basis leren om een computer / tablet te 
gebruiken. Dan gaat het simpelweg over het 

aanzetten van een computer, het leren typen, 
het lezen van een website en gebruik maken 

van Internet.

 ‘Door deze cursus ben 
ik minder afhankelijk 
van andere personen 
in het regelen van mijn 
overheidszaken.’

 ‘Tijdens de Lockdown kwam ik erachter dat ik tóch in 
contact kon blijven met mijn Taalcoach. 

We videobellen en sturen elkaar filmpjes’. 

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/digitaalhuis
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/digitaalhuis.html
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/digitaalhuis.html
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GROEPEN & TAALHELDEN FLEVOLAND

GROEPEN
Wekelijks doen gemiddeld 
40 deelnemers mee aan de 
groepsactiviteiten. Onder 
deskundige vrijwillige 
begeleiding komen zij één keer 
per week op een vast tijdstip 
naar de MFA’s (MultiFunctionele 
Accomodaties): Waterbever, 
Hanzeborg, Atolplaza, 
Zuiderzee, Dukdalf en in de 
FlevoMeer bibliotheek bij elkaar. 
Ze praten over hun dagelijkse 
beleefwereld, actualiteiten, 
de opvoeding, lekker eten, 
gezondheid; hoe je een afspraak 
kunt maken bij de huisarts. Ze 
leren veel  nieuwe woorden, ze 
lezen, schrijven schriftjes vol. 
Voor groepen zetten we in op in 
op empowerment, participatie, 
sociale vaardigheden. 
Laagdrempelige educatie, maar 
ook op niveauverhoging. 

Tijdens de Lock down hebben 
alle groepsbegeleiders via de 
Whatsapp/ groepsapp, mail, 
telefonisch maar soms ook 
op veilige afstand persoonlijk  
contact met elkaar gehouden.  
Via de mail werden opdrachten 
gedeeld om thuis mee aan de 
slag te gaan. 

TAALHELDEN FLEVOLAND
In  november 2019 werden drie Huis voor Taal vrijwilligers voor 
Flevoland verkozen tot Taalheld in de categorieën Taalcursist 
Suzanne van Meenen, Taalbegeleider Lottie Debets en 
Bruggenbouwer Elselien van Asten. 
Op dinsdag 3 maart 2020 reikte Prinses Laurentien in Den Haag  de 
TaalHeldenprijs 2019 uit. Net voor de Lockdown gingen we met een 
delegatie naar deze feestelijke uitreiking. 

 Suzanne over de Corona maatregelen: “Als ik nu nog niet had kunnen lezen 
of schrijven, was ik enorm laks geweest. Had ik niet eens de moeite 
genomen om journaals te kijken. In die persconferentie gebruiken ze 
alleen maar dure woorden. Dan had ik niets serieus genomen. Anderhalve 
meter afstand houden? Ik was gewoon naar buiten gegaan en naar 
vrienden”, geeft Suzanne toe. Vroeger had ze geen geduld om nieuws 
te lezen. “Ik had maling gehad aan de maatregelen in winkels. Ik zou 
gewoon doorlopen, de winkel in. En smoesjes verzinnen waarom ik 
de regels niet had gelezen. Ik weet dat veel laaggeletterden helaas zó 
omgaan met corona, omdat ze de informatie niet begrijpen.”

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN

https://www.taalheld.nl/taalheldenarchief/P24/suzanne-van-meenen/
https://www.taalheld.nl/taalheldenarchief/P24/lottie-debets/
https://www.taalheld.nl/taalheldenarchief/P24/elselien-van-asten/
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/verhalen/marco-en-suzanne
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OPBRENGSTEN VAN INVESTEREN IN DE AANPAK VAN 
LAAGGELETTERDHEID

71Aantal coaches

90Lopende koppelingen in 2020

OPBRENGSTEN LAAGGELETTERDHEID EN SAMENSPRAAK

54%
70%

21%

56%

56%

53%
39%

is 56% assertlever 
geworden

ervaart 56% een afname 
in sociaal isolement

voelt 53% zich psychisch 
gezonder en voelt 39% 

zich fysiek gezonder

heeft 21% een betaalde 
baan gevonden of een 

stap gemaakt binnen de 
huidige betaalde baan

verbetert 54% zijn/
haar leesvaardigheid 

ervaart 70% betere 
taalvaardigheden

(De Greef, Segers, & Ipektzidou, 2018; De Greef, Segers, & Nijhuis, 2015)

Van de deelnemers/cursisten:

SAMENSPRAAK / ÉÉN OP ÉÉN 
COACHING
De taalcoaches bleken tijdens 
de Lock down heel creatief en 
constructief met hun taalmaatje 
te communiceren. Videobellen 
met Whatsapp was populair 
maar ook af en toe “ouderwets 
bellen” vond men prettig. De 
frequentie waarop men elkaar 
sprak was wisselend. De één 
bleef wekelijks praten tijdens 
een wandeling buiten, de ander 

juist in de bibliotheek alleen 
wanneer dat mogelijk was. 
Minder vaak kwamen ze bij de 
mensen thuis. Er was dan vooraf 
contact of iedereen in het gezin 
gezond was, met inachtneming 
van de -op dat moment- 
geldende richtlijnen van het 
RIVM. Zo blijven we van elkaar 
op de hoogte en betrachten we 
de cohesie tussen de mensen 
onderling, te versterken.

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN

http://nieuw.huisvoortaal.nl/samenspraak/
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS HUIS VOOR TAAL
Een ‘leven lang leren’, óók voor medewerkers en vrijwilligers van 
Huis voor Taal. In 2020 hebben wij ons werk om mogen zetten 
naar meer thuis- en digitaal werken. 
Wij hebben veel creatieve manieren van Taalcoaching zien 
ontstaan, via telefoon, mail, post, videobellen en online-
bijeenkomsten: Zoom, Skype, Teams. 

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Directeur Welzijn Lelystad 
Marieke Voogd over het keurmerk 
Sociaal werk:  
‘Juist de combinatie van keurmerk 
en prestatie-indicatoren vind ik heel sterk’

Keurmerk 

Sociaal  
werk

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/kwaliteit/nieuws/9768-juist-de-combinatie-van-keurmerk-en-prestatie-indicatoren-vind-ik-heel-sterk
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/kwaliteit/nieuws/9768-juist-de-combinatie-van-keurmerk-en-prestatie-indicatoren-vind-ik-heel-sterk
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/kwaliteit/nieuws/9768-juist-de-combinatie-van-keurmerk-en-prestatie-indicatoren-vind-ik-heel-sterk


WEBINARS 
Het Begint met Taal, een van de partners van Huis voor Taal, biedt maandelijks Webinars 
aan om taalvrijwilligers te ondersteunen bij taal coaching. Een extra handreiking voor 
meer taalkennis, hoe je alledaagse gesprekken kunt oefenen en elkaars wereld leert 
kennen. Hoe je Spreektaal, het educatieve materiaal goed kunt inzetten. Leerzaam, 
interactief en concreet. Actuele en nieuwe thema’s staan op de agenda. 
Taalcoaching op afstand,  het vergroten van woordenschat en het stellen van vragen, 
Eenvoudig communiceren = makkelijk praten, Taalcoaching in groepen en de 
vaardigheden van de taalcoach. 

Veel vrijwilligers hebben de kans benut om nog meer gebruik te maken van Webinars en 
andere digitale bijeenkomsten. Mooi voorbeeld is de Webinar Online Coachen van Het 
Begint met Taal. Via huisvoortaallelystad@gmail.com kun je je aanmelden om gratis 
mee te doen.
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BASISTRAINING EN WEBINARS

BASISTRAINING HUIS VOOR TAAL
Alle nieuwe vrijwilligers en coördinatoren die actief mee doen in Huis voor Taal volgen de basistraining. 
Drie bijeenkomsten waarin de visie, missie en non-formele aanpak Huis voor Taal; Doen, Durven en 
Prettig Voelen toegelicht wordt. De eerste twee bijeenkomsten vonden live plaats in de bibliotheek. 
De derde training werd digitaal via Zoom gegeven door een professional van onze partner ITTA .

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING

https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/
mailto:huisvoortaallelystad@gmail.com
https://www.itta.uva.nl/
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WIJ WERKEN SAMEN MET ENTHOUSIASTE PARTNERS:  

Werkbedrijf
Mama café / 
Limonade-

brigade
IDO

Onze collega’s 
vanuit Welzijn 

Lelystad

MDF
Stichting Lezen 

en Schrijven
Het Begint 

met Taal

InterConect GO 
kinderopvang

Leerwerkloket 
(Logo) 

PARTNERS EN PROJECTEN

Lelystad Doet, 
Vluchtelingen-

werk

Sociaal Wijkteam

WIJ WERKEN SAMEN AAN DE VOLGENDE PROJECTEN: 
Meedoen in de Bibliotheek (project provincie)
Een pilot waarin vraag en aanbod bij de programmering van FlevoMeer Bibliotheek Lelystad afgestemd is op de leden van Huis voor 
Taal (kwetsbare burgers, laaggeletterd) en hun leerbehoeftes. De bibliotheek heeft  concrete, fysieke  invulling gegeven aan haar rol als 
informatiemakelaar. Daarvoor levert zij en faciliteert  op de eerste verdieping van de bibliotheek zowel mondeling, visueel als wat verder 
aansluit.  Zij biedt dit aan in een interactief en begrijpelijk programma aan de doelgroep.

Aanpak Laaggeletterdheid Lelystad  
Samenwerking ROC, FMB, Welzijn, L&S 
Samen werken wij aan het vinden-, 
herkennen-, inzetten van- en ondersteunen 
van de doelgroep laaggeletterde Nederlandse 
inwoners van Lelystad. 

Subsidiegevers Pro actief
Samenwerking van:

ITTA

ROC

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS

https://www.lelystad.nl/welkom
https://www.flevoland.nl/
http://www.ic-net.nl/
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PARTNERS EN PROJECTEN

In 5 gemeenten in Flevoland, 
waaronder Lelystad, 
implementeren we een 
proactief aanbod, infrastructuur 
en instrumentarium om non-
formele educatie/ontwikkeling 
van niet-westerse migranten 
te versterken. Het gaat om een 

innovatief aanbod gebaseerd 
op Durven, Doen en Ervaren 
vanuit een non formele setting 
gericht op taalontwikkeling, 
digitale vaardigheden en 
participatie met de inzet van 
autonoom leren, coachend 
leren en empowerment.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie 
“Migratie in beweging”. De uitvoering vindt plaats met lokale organisaties, gemeenten en vrijwilligers. 

Daarbij richten we ons op: 
 De vloer op, ontwikkeling van expressie, fantasie,  
creativiteit en zelfvertrouwen (theatergroep) 
 Participatieverklaring nieuwe stijl –(non) formele ontwikkeling
Huis voor taal; Nederlandse taalvaardigheid
 Toeleiding  en kennis naar de arbeidsmarkt door Doen,  
Durven en Ervaren Meedoen in Lelystad (De deur uit) 
Persoonlijk startgesprek

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS
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THEATERGROEP BIEB

DE VLOER OP
Gestart als de theatergroep Bieb, 
inmiddels uitgegroeid tot  ‘Het 
Flevo Theater’ is het afgelopen 
jaar, zij op veilige afstand én 
digitaal, blijven oefenen en 
heeft gewerkt aan nieuwe 
voorstellingen. Via zoom is het 
verhaal over 75 jaar vrijheid 
uitgewerkt en in beeld gebracht 
en via YouTube verspreid. Het 

lied ‘ken je mij’ van Trijntje 
Oosterhuis hebben we  in  
samenwerking met de AZC-band 
Dronten opgenomen ‘Niet alleen 
alleen’, over de Corona tijd, over 
alleen zijn en je alleen voelen is in 
voorbereiding. Deze voorstelling 
zal opgedragen worden aan de 
onlangs overleden initiator van 
de Theatergroep Bieb. 
         Lees meer!

 ‘Ik heb dankzij de theatergroep veel meer 
vertrouwen in het Nederlands spreken 
gekregen en geef nu theater les, ben regie 
assistente bij de groep in Dronten’. 

Huub Oosterhuis: ‘Wat 
een fantastische video. 
Hartverwarmend en 
ontroerend. Veel dank voor 
het initiatief. 

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS THEATERGROEP

https://nieuw.huisvoortaal.nl/wp-content/uploads/2019/11/HvT_Word_TotaalEvaluatieVerslag_V1.pdf
https://nieuw.huisvoortaal.nl/wp-content/uploads/2019/11/HvT_Word_TotaalEvaluatieVerslag_V1.pdf


PARTICIPATIE VERKLARING TRAJECT PVT NIEUWE STIJL
Een traject bestaat voor de deelnemers momenteel uit 
8 bijeenkomsten van 2 uur. 

Er zijn 2 verschillende trajecten die afwisselend worden 
georganiseerd. Deelnemers kunnen na hun eigen traject ook 
nog delen volgen van een volgend traject.

Statushouders zijn verplicht een heel traject te doorlopen, 
reguliere inburgeraars zijn ook van harte welkom maar 
verplicht is voor hen alleen de Prodemos Workshop, 
ontwikkeld door de overheid, die de laatste dag op het 
programma staat. Deze staat in het teken van “hoe gaan 
wij als Nederlanders met elkaar om”, op het einde van de 
workshop wordt de verklaring ondertekend.
Vanwege corona hebben we dit jaar maar 2 trajecten kunnen 
draaien waaraan 44 deelnemers uiteindelijk hebben 
ondertekend.

Jaarverslag 2020  ››

PARTICIPATIE VERKLARING EN MEEDOEN IN LELYSTAD

8 bijeenkomsten van 2 uur

MEEDOEN IN LELYSTAD (DE DEUR UIT)
Aanleiding voor ‘Meedoen in Lelystad’, is de constatering 
van meerdere maatschappelijke instellingen dat niet alleen 
mannen met een migratieachtergrond, maar juist ook veel 
vrouwen met een migratieachtergrond helaas niet worden 
bereikt met educatieve activiteiten, re-integratie- en/of en 
inburgeringstrajecten. De positieve ervaringen uit eerdere 
trajecten voor deze groepen vrouwen, in samenwerking met 
Welzijn Lelystad en FlevoMeer Bibliotheek en de nu beschikbare 
AMIF financiering, zijn aanleiding om opnieuw een project voor 
vrouwen, i.s.m. Werkbedrijf Lelystad te starten. 

Het traject is geschikt voor vrouwen van niet-westerse derde 
landen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie 
bevinden. De opzet dient om wensen, mogelijkheden en 
belemmeringen in kaart te brengen, in praktijk te brengen en 
waarmee tegelijkertijd participatie wordt gestimuleerd. Het 
einddoel is: het bevorderen van participatie en toeleiding naar 
de betaalde en/of onbetaalde arbeidsmarkt.   

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS THEATERGROEP PARTICIPATIE
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PERSOONLIJK STARTGESPREK

In dit traject richten we ons 
specifiek op het formuleren 
van eigen doelstellingen, 
om de eigen kennis en 
ontwikkelingsmogelijkheden 
in te zetten en indien gewenst 
te verbreden, waarbij 
coachend en autonoom leren 
uitgangspunt is. Daarvoor is 
kennis van de eigen leefsituatie 
nodig evenals bewustzijn 
van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor de 
deelnemer om deel te nemen 

aan activiteiten (of contacten) 
buiten de eigen directe 
leefomgeving. Hiermee wordt 
de kennis van en eventuele 
toeleiding naar de arbeidsmarkt 
vergroot en verkent. Deelnemers 
hebben in samenspraak met de 
professionals een persoonlijk 
stappenplan opgesteld en gaan 
aan de hand daarvan, voor de 
duur van het traject, uitdagingen 
aan die hun deelname aan 
de Lelystadse samenleving 
vergroten. 

Het startgesprek is doorontwikkeld naar een persoonlijk 
startgesprek en maakt inzichtelijk welke talenten en welke 
ontwikkelvragen de deelnemers (derdelanders) hebben en 
stimuleert hen na te denken over hun wensen, mogelijkheden 
en acties op gebied van non formele educatie, participatie en 
integratie. Deze wijze van gespreksvoering werkt toe naar de eisen 
van de nieuwe wet inburgering waarin educatie, participatie en 
integratie in een persoonlijk integratieplan samen moeten komen. 
Het startgesprek is daarmee het begin van het lidmaatschap bij 
Huis voor Taal. 

Het startgesprek wordt geïntegreerd in het 
monitoringsinstrument “Taalverkenner”. Op deze manier 
kan alle verworven informatie digitaal bijgehouden worden.  
Daarnaast komt er meer samenhang met de portaal van 
Flevowijzer.info. 

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS THEATERGROEP PARTICIPATIE GESPREK

https://flevowijzer.info/


VOORLEESEXPRESS  
Eind januari organiseerde Huis voor Taal samen met 
SamenSpraak en VoorleesExpress een feestelijke ‘vier de 
winter’ bijeenkomst in de FlevoMeer Bibliotheek voor alle 
vrijwilligers en deelnemers. Voorlezers van de VoorleesExpress 
kwamen samen met hun voorleesgezin. De kinderen 
hebben geknutseld en boeken gelezen, de ouders hebben 
kennisgemaakt met andere voorleesgezinnen en vrijwilligers. Op 
die manier konden zij kennis maken met het gehele aanbod van 
Huis voor Taal.

Vanaf maart 2020 hebben alle voorlezers noodgedwongen hun 
huisbezoeken moeten annuleren vanwege het corona virus. 
Vanaf dat moment hebben we zo goed mogelijk bekeken hoe 
we voorlezers en gezinnen kunnen  blijven ondersteunen. 
Voorlezers zijn via Skype of videobellen gaan voorlezen of 
hebben een spelletje gespeelt. Een andere voorlezer heeft 
zelf een aantal filmpjes gemaakt van een boek met een aantal 
vragen en stuurde dit via whatsapp naar het gezin. Niet iedere 
voorlezer of gezin is digitaal vaardig en hebben dan ook weinig 
contact met elkaar gehad. Bij een aantal gezinnen hebben wij 
voorleespakketten, bestaande uit boeken, spelletje en tips 

afgegeven zodat ouders zelf aan de slag konden gaan.
Bij de afronding van de voorleesperiode wordt er geëvalueerd. 
De evaluatie richt zich op de resultaten van de inzet, te weten: 
verbeterde concentratie, meer plezier in het (voor)lezen, 
meer zelfvertrouwen, kind is meer gaan praten, verbeterde 
woordenschat. In zijn algemeenheid bevestigen de evaluaties 
dat de VoorleesExpress helpt bij de taalontwikkeling en ook het 
contact met ouders over de ontwikkeling van het kind verbetert.
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VOORLEESEXPRESS
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https://voorleesexpress.nl/
https://voorleesexpress.nl/
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Aantal vrijwillige 
coördinatoren

4 6

Aantal nieuwe gezinnen gestart 

40 38

- 4
Aantal gezinnen weinig 

contact

20
19

2020

Aantal gezinnen 
wekelijks digitaal contact

- 9

Aantal voorleesvrijwilligers

17 16

- 4
Aantal gezinnen geen 

contact*

*Bij drie gezinnen zijn we wel op intake geweest maar bleken de 
kindjes nog erg jong te zijn om nu te gaan starten en in overleg 
besloten om ze volgend seizoen deel te laten nemen.

RESULTATEN

PARTICIPATIELADDER

DEELNEMERS VANUIT DE WEB

ONZE AANPAK INLOOP DIGITAAL GROEPEN OPBRENGSTEN MEDEWERKERS TRAINING PARTNERS THEATERGROEP PARTICIPATIE GESPREK VOORLEESEXPRESS RESULTATEN

4490

4040

-44

210

130100

SamenSpraak / één op één coaching 
(7 vrijgesteld van inburgering)

Groepsdeelnemers

6. Betaald werk 

5. Betaald werk met ondersteuning

4. Onbetaald werk

3. Deelname georganiseerde activiteiten

2. Sociale contacten buitenshuis

1. Geïsoleerd

Participatieverklaring groep                      

Meedoen in Lelystad                                    

Resultaat verplichting

44123Startgesprekken / nieuwe deelnemers 

Aantal WEB
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Nederland

Syrië
Marokko

Brazilië

Polen

Somalië

Turkije
China

Colombia Nigeria

Oekraïne

Sri Lanka

Albanië
Aruba

Curaçao

Eritrea Filipijnen

Guinee
Irak

Iran
Ivoorkust

Jemen
Libanon

Nepal

Peru

Portugal Roemenië

Rusland

Thailand
VietnamSuriname

India

Zuid Afrika

Afghanistan

Hongarije

Groot Brittannië
Engeland

Pakistan

Siërra Leone

LAND VAN HERKOMST
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CORONA
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Contactinformatie Huis voor Taal Lelystad

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

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

