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Voorwoord 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd als voorbereiding op het vormen van een taalbeleid en 

taalplan voor de gemeente Noordoostpolder. Met de opgehaalde informatie uit dit 

adviesrapport kan de gemeente uiteindelijk een kader stellend taalplan en een poortfunctie 

Taal creëren. Het onderzoek voor het vormen van dit taalplan heeft plaatsgevonden in de 

periode van augustus 2019 tot en met juni 2020. Met dit onderzoek is voldoende input 

verzameld om een conceptversie te ontwikkelen van het taalbeleid voor de gemeente 

Noordoostpolder.  

Het onafhankelijk onderzoek is bij de taalmakelaar neergelegd in opdracht van de 

gemeente Noordoostpolder. Tijdens het onderzoek is informatie verzameld over het 

taalaanbod in de Noordoostpolder, de taalafnemers en potentiële taalafnemers van het 

taalaanbod, de andere betrokken partijen en de samenwerking tussen de verschillende partijen. 

Uit de verzamelde informatie is bepaald welke aanbieders op dit moment in de 

Noordoostpolder actief zijn, wat het aanbod van de taalaanbieders is, hoe de doelgroep voor 

het taalaanbod samengesteld is, wat de taalbehoefte van deze doelgroep is en op welke manier 

het taalaanbod aansluit op de behoefte. 

 

 

Emmeloord, augustus 2020, 

 

Esther Schurink-Mossel 

 

 

 

 

  



 

 

 

Managementsamenvatting 
 

Aanleiding 

Uit de aangenomen motie van juli 2019, waarin de gemeenteraad het College oproept tot 

het opstellen van een integraal taalplan, en een onderzoek van Van der Zwaag, waaruit blijkt 

dat behoefte is aan meer regie en één aanspreekpunt voor taalvragers en taalaanbieders, is de 

vraag ontstaan de taalbehoeften en het taalaanbod meer inzichtelijk te maken. Hiermee wordt 

het voor de gemeente Noordoostpolder mogelijk actief te sturen op samenwerking van 

taalaanbieders in formele, non-formele en informele setting en kan op basis van taalbehoeften 

en taalaanbod een integrale aanpak worden ontwikkeld. Hiervoor wil de gemeente de 

poortfunctie Taal en een kader stellend taalplan ontwikkelen. De taalmakelaar zal tot 01-01-

2021 invulling geven aan deze poortfunctie Taal en samenwerking tussen initiatieven en 

organisaties van informeel, non-formeel en formeel taalaanbod bevorderen. Door inzet van de 

poortfunctie Taal moeten inwoners, organisaties en initiatieven die informatie of 

ondersteuning zoeken over taalaanbod snel en adequaat geholpen kunnen worden. 

 

Probleemstelling 

“Het taalaanbod en de taalbehoefte in de gemeente Noordoostpolder zijn op dit moment 

niet inzichtelijk voor taalaanbieders en taalvragers, waardoor samenwerking tussen 

taalaanbieders beperkt is, taalaanbieders hun aanbod niet volledig kunnen laten aansluiten op 

de taalbehoefte en een doorlopende leerlijn van de taalvrager wordt belemmerd.” 

 

Vraagstelling 

Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: 

Hoe kan het taalaanbod in de gemeente Noordoostpolder optimaal worden 

aangesloten op de wensen en behoeften van de taalvragers?  

Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling is het onderzoek verdeeld in zes 

deelvragen. 

 

Onderzoek 

Voor dit onderzoek naar de formele, non-formele en informele taalaanbieders en de 

taalbehoeftes bij de taalvragers in de gemeente Noordoostpolder zijn interviews afgenomen 

bij de verschillende betrokken partijen. Hierbij is gekozen voor open interviews aan de hand 

van een rode draad. Daarnaast is een oriënterend literatuuronderzoek uitgevoerd naar 

taalaanbod en taalbehoeftes. 

 

Doelstelling 

Het doel is om in 2020 een adviesrapport op te leveren over de taalaanbieders en 

taalbehoeften in de gemeente Noordoostpolder en hiermee het taalnetwerk uit te bouwen en te 

versterken. Het streven is dat uit het onderzoek van de taalmakelaar aanbevelingen volgen hoe 

de gemeente de poortfunctie Taal het beste vorm kan geven en worden bouwstenen aangereikt 

voor het op te stellen taalplan. 

 



 

 

 

 

Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat meer maatwerk moet worden aangeboden, zodat het 

taalaanbod beter aansluit op de taalbehoefte. Wanneer taalaanbieders meer en effectiever 

samenwerken is een flexibeler en meer praktijkgericht aanbod mogelijk, waardoor een 

doorlopende leerlijn wordt gecreëerd en deelnemers kunnen stijgen op de Participatieladder. 

Om van taalvragers taalafnemers te maken, moet een taalvrager gemotiveerd zijn om 

taallessen te volgen. Bij het motiveren van taalvragers kunnen werkgevers en andere 

belanghebbenden een rol spelen. Ook het gebruik van taalambassadeurs voor NT2 taalvragers 

uit diverse landen kan motiverend werken en de effectiviteit vergroten.  

Om het taalaanbod inzichtelijk te hebben, is een sociale kaart opgesteld met de 

taalaanbieders van de Noordoostpolder. Deze sociale kaart is voor iedereen beschikbaar 

gesteld.  

Daarnaast kan het toepassen van een regiehouder en loketfunctie knelpunten door een laag 

taalniveau wegnemen en het aanbod van taal overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk 

maken.  

 

Aanbevelingen 

De aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek zijn: 

 Aanstellen van een regiehouder;  

 Inrichten van een loketfunctie Taal; 

 Het digitale Informatiepunt inzetten om informatie te verstrekken; 

 Faciliteren van tolkendienst of andere tolkmogelijkheden; 

 Opstarten natraject na inburgering; 

 Aanbieden extra taallessen voor kinderen en jongeren met laag taalniveau; 

 Inzetten op motivatievergroting van de taalvrager; 

 Inzetten taalambassadeurs; 

 Bewustwording over laaggeletterdheid creëren; 

 Aanbieden maatwerk; 

 Cultuursensitief werken; 

 Meer aandacht, ondersteuning en begeleiding voor vrijwilligers bij taalaanbieders. 

 

Steekwoorden: laaggeletterdheid, taalaanbod, taalbehoefte, taalbeleid. 

 

  



 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ................................................................................................................... 1 

1.1 Aanleiding ........................................................................................................ 1 

1.2 Input voor Taalplan .......................................................................................... 1 

1.3 Probleemstelling ............................................................................................... 2 

1.4 Vraagstelling ..................................................................................................... 2 

1.5 Doelstelling ....................................................................................................... 2 

1.6 Betrokken partijen ............................................................................................ 3 

1.7 Onderzoeksmethode ......................................................................................... 7 

1.8 Conceptueel model ........................................................................................... 9 

1.9 Leeswijzer ......................................................................................................... 9 

2 Theoretische onderbouwing ................................................................................... 10 

2.1 Laaggeletterdheid ........................................................................................... 10 

2.2 Gevolgen van laaggeletterdheid ..................................................................... 12 

2.3 Taalbehoefte ................................................................................................... 13 

2.4 Effectiviteit en effectmeting ........................................................................... 14 

2.5 Motivatie ......................................................................................................... 15 

2.6 Veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot taalniveau ..................... 16 

3 Resultaten ............................................................................................................... 18 

3.1 Resultaten deelvraag 1 .................................................................................... 18 

3.2 Resultaten deelvraag 2 .................................................................................... 18 

3.3 Resultaten deelvraag 3 .................................................................................... 19 

3.4 Resultaten van deelvraag 4 ............................................................................. 20 

3.5 Resultaten deelvraag 5 .................................................................................... 21 

3.6 Resultaten deelvraag 6 .................................................................................... 24 

4 Conclusies en aanbevelingen ................................................................................. 27 

4.1 Conclusie deelvragen ...................................................................................... 27 

4.2 Eindconclusie.................................................................................................. 30 

4.3 Aanbevelingen ................................................................................................ 32 

Bibliografie ................................................................................................................... 33 

Bijlagen......................................................................................................................... 36 

Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 .................... 36 

Bijlage 2 Vragenlijst interviews formele taalaanbieders .......................................... 38 



 

 

 

Bijlage 3 Vragenlijst interviews non-formele en informele taalaanbieders .............. 46 

Bijlage 4 Vragenlijst interviews vrijwilligers ........................................................... 54 

Bijlage 5 Vragenlijst interviews afnemers taallessen NT2 ....................................... 60 

Bijlage 6 Vragenlijst interviews ex-afnemers taallessen NT2 .................................. 64 

Bijlage 7 Vragenlijst interviews afnemers taallessen NT1 ....................................... 71 

Bijlage 8 Vragenlijst interviews niet-afnemers taallessen NT1 ................................ 77 

Bijlage 9 Vragenlijst interviews bedrijven ................................................................ 83 

Bijlage 10 Vragenlijst interviews belanghebbenden ................................................. 85 

Bijlage 11 De 20 meest voorkomende nationaliteiten in de NOP ............................ 90 

Bijlage 12 Verdeling laaggeletterden over beroepsgroepen ..................................... 91 

Bijlage 13 Sociale kaart ............................................................................................ 93 

 

  



 

 

 

Begrippenlijst 

 

Begrip Definitie voor dit onderzoek 

NT1’er Iemand die Nederlands als eerste taal heeft 

NT2’er Iemand die Nederlands als tweede taal heeft 

Taalafnemer Een NT1’er of een NT2’er met een taalbehoefte en taalvraag, die 

taallessen volgt. 

Taalvrager Een NT1’er of een NT2’er die een taalbehoefte en taalvraag heeft. 

Brede intake Een intake die plaatsvindt, nadat een vluchteling een status heeft 

gekregen en in de Noordoostpolder gaat wonen. De brede intake is 

een gezamenlijke intake met statushouder, VluchtelingenWerk, 

casemanager COA en klantmanager van de gemeente 

Noordoostpolder.  

Participatieladder De Participatieladder stamt uit 1969 en is een ladder van 

burgerparticipatie, waarop verschillende treden onderscheiden 

worden. De Participatieladder geeft aan in welke mate een burger in 

staat is om te participeren in de maatschappij. Elke trede hoger 

betekent meer participatie van de burger en dus meer invloed 

(Steyaert, 2014). 

Cultuursensitief Cultuursensitief betekent bewust zijn van de effecten die culturele 

en levensbeschouwelijke achtergronden hebben op het alledaagse 

leven van mensen en daar rekening mee houden. Maar ook rekening 

houden met het feit dat de manier waarop mensen een gebeurtenis 

beleven cultureel bepaald is (Kennisplatform Integratie & 

Samenleving, z.d.). 

Het informatiepunt Website, ontwikkeld in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. 

Deze website toont het aanbod basisvaardigheden op aanbodniveau 

(concrete activiteiten en diensten). Het gaat om onderwijs, formeel, 

non-formeel en informeel aanbod en om praktische ondersteuning 

om te helpen bij dagelijkse zelfredzaamheid (Koninklijke 

Bibliotheek, Openbare bibliotheken, Stichting SPN, z.d.). 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het inzichtelijk maken van het taalaanbod in de gemeente Noordoostpolder stamt uit 

de aangenomen motie uit juli 2019, waarin de gemeenteraad het College oproept tot het 

opstellen van een integraal taalplan. Uit de werkconferentie van 19 november 2018 en het 

onderzoek van Van der Zwaag blijkt dat behoefte is aan meer regie vanuit de gemeente en één 

aanspreekpunt voor taalaanbieders en inwoners van de Noordoostpolder met taalvragen. Het 

college wil de behoeften in kaart brengen om actief te kunnen sturen op samenwerking van 

taalaanbieders in formele, non-formele en informele setting. Vervolgens kan op basis van 

taalbehoeften en taalaanbod een integrale aanpak worden ontwikkeld, teneinde aan de 

leerbehoeftes van taalvragers en taalafnemers te voldoen. 

Binnen de gemeente Noordoostpolder is de vraag ontstaan of het taalaanbod aansluit 

op behoeften van verschillende doelgroepen, zoals analfabeten en laaggeletterden uit de NT1 

groep en uit de NT2 groep, en hieruit met name statushouders, nareizigers en 

arbeidsmigranten, maar ook de niet-digitaal vaardigen. Voor deze doelgroepen moeten het 

netwerk van aanbieders en de behoeften van (potentiële) deelnemers van taal inzichtelijk zijn. 

Tussen aanbieders en vragers van taalaanbod moet een flexibele samenwerking ontstaan, 

zodat aanbieders kunnen inspelen op behoeften van vragers en vragers kunnen groeien en zich 

kunnen ontwikkelen. Met het inzichtelijk maken van aanbieders en vragers wordt het voor de 

gemeente mogelijk een taalbeleid te ontwikkelen (Motie 2019, 14-07-2019). Hiervoor wil de 

gemeente de poortfunctie Taal en een kader stellend taalplan ontwikkelen. 

De taalmakelaar zal in de periode 1-08-2019 tot 01-01-2021 invulling geven aan de 

poortfunctie Taal en deze verder ontwikkelen. De functie van de taalmakelaar is het 

bevorderen van samenwerking tussen initiatieven en organisaties van informeel, non-formeel 

en formeel taalaanbod (zie ook 1.6.2). Door inzet van de poortfunctie moeten inwoners, 

organisaties en initiatieven die informatie of ondersteuning zoeken over taalaanbod snel en 

adequaat geholpen kunnen worden (Huis voor Taal Noordoostpolder, 2019). Uit het 

onderzoek van de taalmakelaar volgen aanbevelingen hoe de gemeente deze poortfunctie in 

de toekomst het beste vorm kan geven en worden bouwstenen aangereikt voor het op te 

stellen taalplan. 

 

1.2 Input voor Taalplan 

Wanneer een taalvrager een taalbehoefte heeft, moet de vrager de juiste taalaanbieder 

kunnen vinden. Ook taalaanbieders moeten elkaar kunnen vinden als zij niet of onvoldoende 

kunnen voldoen aan de behoefte van de taalvrager of taalafnemer. Om dit efficiënt in te 

richten, moeten de taalaanbieders inzichtelijk zijn, zowel voor de gemeente als voor 

(potentiële) taalafnemers.  

De resultaten uit het onderzoek van de taalmakelaar, die in de onderzoeksperiode de 

poortfunctie uitdraagt, vormen de bouwstenen, die ondersteunend zijn aan het te realiseren 

taalplan en informatie geven over de te ontwikkelen poortfunctie. 



 

 

 

2 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

Daarnaast biedt dit handvatten voor de gemeente om te sturen als blijkt dat de 

taalaanbieders niet of te weinig voldoen aan de behoeften van de deelnemers of als 

taalafnemers niet of onvoldoende voldoen aan de eisen voor taalniveau. 

1.3 Probleemstelling 

Het college heeft aangegeven de inrichting van het taalaanbod en de taalbehoeften in 

de Noordoostpolder in kaart te willen brengen om een toekomstbestendige aanpak te kunnen 

ontwikkelen en een Taalplan op te stellen.  

In dit adviesrapport is onderzoek gedaan naar het taalaanbod en de taalbehoefte in de 

gemeente Noordoostpolder. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld:  

“Het taalaanbod en de taalbehoefte in de gemeente Noordoostpolder zijn op dit 

moment niet inzichtelijk voor taalaanbieders en taalvragers, waardoor samenwerking tussen 

taalaanbieders beperkt is, taalaanbieders hun aanbod niet volledig kunnen laten aansluiten op 

de taalbehoefte en een doorlopende leerlijn van de taalvrager wordt belemmerd.” 

 

1.4 Vraagstelling 

Voor het onderzoek naar taalaanbod en taalbehoefte in de Noordoostpolder ter 

verbetering van de doorlopende leerlijn van de taalvrager is de volgende centrale vraag 

geformuleerd: 

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag zijn een aantal deelvragen 

opgesteld: 

 

1. Hoe wordt de taalbehoefte in de gemeente Noordoostpolder gesignaleerd? 

2. Welke taalaanbieders bevinden zich in de gemeente Noordoostpolder? 

3. Wat is de behoefte bij de taalvragers met betrekking tot het taalaanbod? 

4. Hoe wordt de effectiviteit van het taalaanbod gemeten? 

5. Welke knelpunten ervaren de taalaanbieders en taalvragers in de gemeente 

Noordoostpolder? 

6. Welk effect kan samenwerking tussen taalaanbieders, educatieve professionals en 

werkgevers op de effectiviteit van het taalaanbod en de plaats op de Participatieladder van 

taalvragers hebben? 

1.5 Doelstelling 

De raad van de gemeente Noordoostpolder verwacht eind 2020 een kader stellend 

taaldocument. Aan de hand van de behoeften van de taalvragers en het aanbod van 

taalaanbieders wordt een integrale aanpak ontwikkeld, teneinde aan de leerbehoeftes van de 

taalvragers te voldoen.  

Hoe kan het taalaanbod in de gemeente Noordoostpolder optimaal worden 

aangesloten op de wensen en behoeften van de taalvragers? 



 

 

 

3 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

Het doel is om voorjaar 2020 een adviesrapport op te leveren, dat dient als input voor 

het opstellen van een toekomstbestendig taalplan voor de gemeente Noordoostpolder.  

Daarnaast is het doel om hiermee het taalnetwerk uit te bouwen en te versterken, zodat 

het taalaanbod beter kan inspelen op de taalbehoefte. Ook kunnen dan nieuwe doelstellingen 

en speerpunten geformuleerd worden, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. 

 

1.6 Betrokken partijen 

1.6.1 Gemeente Noordoostpolder 

De gemeente Noordoostpolder krijgt vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

(WEB) jaarlijks een budget voor het verbeteren van de Nederlandse taal, rekenen en digitale 

vaardigheden volgens de ‘Bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ (zie 

bijlage 1). Met dit budget kunnen cursussen en trajecten binnen de formele en non-formele 

educatie ingekocht worden voor volwassenen vanaf 18 jaar die niet inburgeringsplichtig zijn. 

Doelgroepen voor deze cursussen zijn analfabeten, laaggeletterden en personen die niet onder 

de inburgeringswet vallen, maar vrijwillig deelnemen aan een vorm van taalaanbod (Het 

begint met taal, 2014). 

Op dit moment verstrekt de gemeente Noordoostpolder subsidie aan verschillende 

organisaties die bijdragen aan het taalaanbod in de Noordoostpolder. Binnen het formele leren 

ontvangt het ROC via de centrumgemeente haar bijdrage – na een aanbesteding – vanuit de 

WEB-gelden. Binnen het informele en non-formele leren ontvangt Huis voor Taal een 

bijdrage uit de WEB-gelden. Tevens krijgen Het Mannencentrum en Het Vrouwencentrum 

subsidies van de gemeente. Daarnaast ontvangen ook de internationale schakelklas en andere 

instellingen via enerzijds het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en anderzijds de wet 

Voor- en Vroegschoolse Educatie middelen voor hun bijdrage aan taalverwerving. 

Volgens de Participatiewet hebben burgers recht op financiële hulp van de gemeente 

als ze onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De 

Participatiewet legt de bijstandsgerechtigden een aantal verplichtingen op: arbeidsplicht, re-

integratieplicht, identificatieplicht, medewerkingsplicht/informatieplicht, taaleis en 

tegenprestatie (VNG, z.d.). Statushouders moeten een participatieverklaringstraject en daarna 

inburgeringslessen volgen. 

Gemeentes zetten in op verbetering van beheersing van de Nederlandse taal voor 

inwoners met een bijstandsuitkering, een verplichting vanuit de Wet Taaleis. Wanneer een 

aanvrager niet voldoet aan de Wet Taaleis en zich onvoldoende inspant hieraan te voldoen, 

kan de gemeente de aanvrager korten op de uitkering. Wanneer burgers de Nederlandse taal 

voldoende machtig zijn, kunnen zij eenvoudiger werk vinden en participeren in de 

maatschappij (Braggaar, Bronsveld-de Groot, Leendertse, & Molenaar-Cox, 2019).  

Voor bepaalde groepen migranten, onder andere statushouders en nareizigers, geldt de 

Wet Inburgering (Wi). Het inburgeringsexamen bestaat uit de examens ‘Taalvaardigheden’ 

(lezen, schrijven, luisteren en spreken), ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ en 

‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’. Dit examen moet binnen drie jaar succesvol 

zijn afgerond (Cleton, Seiffert, & Wörmann, 2017) (Immigratie en naturalisatiedienst (IND), 

2020).  



 

 

 

4 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke verplichting vanuit de Wet Educatie en 

Beroepseducatie (WEB) en Wet inburgering (Wi) en dit kunnen verantwoorden aan het Rijk. 

Echter, doelen van het Rijk zullen niet altijd overeenkomen met doelen van de taalvrager. Om 

als gemeente transparanter te zijn over het resultaat van de inzet van middelen hanteert zij de 

Participatieladder (zie figuur 1). De Participatieladder bevat 

zes niveaus ingedeeld op economische participatie: 1. 

geïsoleerd, 2. sociale contacten buitenshuis, 3. deelname 

georganiseerde activiteiten, 4. onbetaald werk, 5. betaald 

werk met ondersteuning en 6. betaald werk zonder 

ondersteuning. Door het stellen van vragen wordt het huidige 

participatieniveau en het groeipotentieel vastgesteld.  

Naast bieden van transparantie kan de Participatieladder ook gebruikt worden als 

handvat bij sturing binnen het taalbeleid. De Participatieladder legt verbinding tussen de 

domeinen re-integratie, inburgering en educatie. Het daadwerkelijke niveau van participatie 

van een taalvrager kan met de Participatieladder worden gemeten. Door geregeld te meten kan 

de beweging op de ladder in beeld worden gebracht. Met een effectief taalaanbod en een 

doorlopende leerlijn, die voor iedereen inzichtelijk is, kunnen taalvragers stijgen op de 

Participatieladder. Met deze informatie kan gestuurd worden op het behalen van resultaten 

vanuit het Participatiebudget (Terpstra, 2011). Hiermee kan de gemeente sturen als blijkt dat 

taalaanbieders niet of te weinig voldoen aan de behoeften en wensen van (potentiële) 

deelnemers. 

 

1.6.2 Taalaanbieders 

Binnen het taalaanbod kan het leren op verschillende manieren plaatsvinden. Deze 

vormen van leren zijn in te delen in de criteria intentie, organisatie en kwalificatie. Aan de 

hand van deze criteria zijn de taalaanbieders te verdelen in formeel, informeel en non-formeel 

(Van Straalen & Schuurmans, 2016).  

Formeel 

Formeel leren is sterk intentioneel en vindt plaats in georganiseerde, gestructureerde 

leertrajecten die leiden tot een kwalificatie: een certificaat of diploma dat landelijk en vaak 

ook internationaal erkend is. Onder de formele aanbieders valt het reguliere, initiële onderwijs 

(Van Straalen & Schuurmans, 2016). Van de huidige ontvangers van WEB-gelden in de 

gemeente Noordoostpolder valt het ROC onder formeel leren. 

Non-formeel 

Non-formeel is een vorm van leren tussen formeel en informeel in. Het leren is 

meestal intentioneel en het gaat om gestructureerde, georganiseerde leertrajecten die zich in 

een ander verband dan die van het onderwijs afspelen. De afsluiting van dergelijke trajecten is 

heel divers dit kan zijn door een bewijs van deelname of certificaat. Onder de non-formele 

aanbieders vallen opleidingen en cursussen bedoeld om kennis te verbreden met betrekking 

tot taal (Van Straalen & Schuurmans, 2016). Van de huidige ontvangers van WEB-gelden in 

de gemeente Noordoostpolder valt het Huis voor Taal onder non-formeel leren en van de 

huidige aanbieders van non-formeel leren ontvangen Mannencentrum en Vrouwencentrum 

subsidie. 

  

Figuur 1 Participatieladder (Steyaert, 

2014) 
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Informeel 

Informeel leren speelt zich spontaan af in omgevingen die niet expliciet rond leren zijn 

georganiseerd. Informeel leren is niet vooraf door iemand bepaald of georganiseerd. 

Informeel leren heeft een duidelijk sociaal aspect en is altijd verbonden met leren van 

anderen. Mensen doen nieuwe informatie en inzichten op door hun kennis te delen en die toe 

te passen. Onder informeel leren vallen werkplekleren, coaching, maatjesprojecten, 

vrijwilligerswerk en gespreksgroepen (Van Straalen & Schuurmans, 2016). Van de huidige 

aanbieders van informeel leren ontvangen Mannencentrum en Vrouwencentrum subsidie. 

Naast de indeling op bovenstaande criteria kan ook een indeling gemaakt worden op 

de leerecologie, waarbij gekeken wordt naar de sturende persoon. Bij formeel leren is dit de 

leerkracht, bij informeel leren de maatschappij 

en bij non-formeel leren is het de leerling zelf 

(zie figuur 2) (Juf-Lindsey, 2015). 

 

 

 

 

 

1.6.3 Taalvragers en taalafnemers 

In tal van dagelijkse activiteiten krijgen mensen te maken met basisvaardigheden 

lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Echter, een grote groep inwoners van 

Nederland heeft moeite met deze basisvaardigheden. Volgens het PIAAC onderzoek (2013) 

van de OESO hebben in Nederland 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met 

taal en/of rekenen. Wanneer naast deze groep ook personen van 65 jaar en ouder en mensen 

met alleen lage rekenvaardigheden worden meegeteld gaat het volgens de Algemene 

Rekenkamer (2016) om minstens 2,5 miljoen mensen. Deze groep laaggeletterden kunnen 

door het ontbreken van voldoende basisvaardigheden met andere problemen te maken krijgen, 

zoals werk(loosheid), participatie, financiële problemen, integratie en inburgering. Hierdoor 

hebben zij behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Om dit probleem aan te pakken 

hebben de Rijksoverheid, gemeenten en andere decentrale overheden afgesproken om de 

(taal)vaardigheid van volwassenen te verbeteren (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).  

Laaggeletterden of ‘functioneel ongeletterden’ zijn degenen die op het laagste niveau 

van geletterdheid zitten. De overheid hanteert vanaf 2011 als definitie van geletterdheid: 

‘Geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, gecijferdheid en in dat kader het 

gebruiken van alledaagse technologie’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2011; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, z.d.). Om laaggeletterdheid te 

verminderen en voorkomen is Taal voor het Leven ontwikkeld, een 

samenwerkingsprogramma uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven, gefinancierd door 

de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Volgens Stichting 

Lezen & Schrijven is laaggeletterdheid een term voor mensen die grote moeite hebben met 

lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten, maar 

beheersen niet eindniveau vmbo of mbo-2/3. (Stichting Lezen en Schrijven, z.d.). Omdat 

Figuur 2 Indeling onderwijsvormen naar leerecologie (Juf-Lindsey, 2015) 
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Stichting Lezen en Schrijven een relevante partner is voor overheidsinstellingen en een 

landelijke adviserende rol heeft bij laaggeletterdheid, is binnen dit onderzoek de definitie van 

Stichting Lezen en Schrijven aangehouden. 

In Nederland kan de groep laaggeletterden onderverdeeld worden in laaggeletterden 

die in Nederland zijn geboren en Nederlands als eerste taal hebben (de NT1-groep) en de 

laaggeletterden die niet in Nederland zijn geboren en Nederlands als tweede taal hebben 

(NT2-groep). Analfabeten worden hierin niet meegenomen, omdat zij geen moeite hebben 

met lezen en schrijven, maar de vaardigheid in het geheel nooit hebben ontwikkeld (Verbakel, 

van den Brink, & Groot, 2020). 

De laaggeletterdheid in de Noordoostpolder ligt hoger dan in de rest van het land.  

Volgens Geletterdheid in zicht is ongeveer 20% van de bevolking van de NOP laaggeletterd, 

dit ten opzichte van 12 % van de Nederlandse bevolking (Geletterdheid in Zicht, 2020). 

Hierdoor is het aantal taalvragers in de Noordoostpolder relatief hoog en zou ook het aantal 

taalafnemers (mensen die taallessen volgen) relatief hoog moeten zijn. Uit het onderzoek 

blijkt dat dit niet het geval is. Om de taalvragers effectief te kunnen bedienen, moet de groep 

inzichtelijk zijn en moet iedere taalvrager op de juiste manier benaderd worden. 

De doelgroep NT1’ers heeft een heel eigen karakter en vraagt daardoor een andere 

aanpak en benadering dan de NT2’ers. Dit geldt voor de werving en activering, maar ook in 

de methodisch-didactische aanpak van het leerproces, waarbij het schoolverleden, dat vaak als 

traumatisch wordt ervaren, de schaamte en weinig realistische ideeën over leren lezen en 

schrijven een rol spelen. (Tubbing & Matthijsse, 2018) 

 

1.6.4 Belanghebbenden 

De belanghebbenden zijn organisaties en personen die belang hebben bij een te 

ontwikkelen taalplan, zoals dienstverleners, hulpverleners tot onderwijsmedewerkers. Zij zijn 

de organisaties en personen die werken met de doelgroep van het taalplan. Hierdoor zijn zij de 

groep die kunnen aangeven waar de doelgroep tegenaan loopt als onvoldoende taal-, reken- en 

digitale vaardigheden aanwezig zijn. Daarnaast is het van belang deze groep te betrekken bij 

het te vormen taalplan om een draagvlak te creëren voor de uiteindelijke uitvoering en de 

doorlopende lijn in het gehele proces. 

 

1.6.5 Vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en onverplicht gedaan wordt, voor anderen of 

voor de samenleving, waarbij in het algemeen de voorwaarden gelden dat het werk in het 

algemeen belang is of in een bepaald maatschappelijk belang, dat het werk geen 

winstoogmerk heeft, dat het werk de arbeidsmarkt geen banen kost en niet in de plaats van 

een betaalde baan komt (Rijksoverheid, z.d.). 

Mensen die zich voor de samenleving of voor anderen inzetten zijn onmisbaar. 

Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding. Als mensen zich vrijwillig 

inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat sociale innovatie en 

ondernemerschap. Vrijwilligers worden ‘het cement’ van de samenleving genoemd. Als 

vrijwilligers allemaal ineens zouden stoppen, dan zou Nederland behoorlijk ontwricht raken 

(Remmelink, 2018). 
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1.7 Onderzoeksmethode 

Om te onderzoeken over welke formele, non-formele en informele taalaanbieders de 

gemeente Noordoostpolder beschikt en welke taalbehoeftes bestaan bij de taalvragers zijn 

interviews afgenomen bij de verschillende betrokken partijen. Hiervoor is gekozen, omdat dit 

het meest haalbaar is binnen het gegeven tijdsbestek. De interviews zijn niet anoniem 

afgenomen, maar toestemming is gevraagd om de interviews uit te schrijven en anoniem te 

gebruiken voor de doeleinden van dit onderzoek. Daarnaast is een oriënterend 

literatuuronderzoek uitgevoerd naar taalaanbod en taalbehoeftes. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van augustus 2019 tot en met juni 2020. Het 

uiteindelijke rapport is een adviesrapport met betrekking tot de inrichting van het taalaanbod 

in de Noordoostpolder. Het rapport biedt aanbevelingen hoe de gemeente de poortfunctie in 

de toekomst het beste vorm kan geven en biedt bouwstenen voor het te ontwikkelen taalplan. 

In het rapport staan handvatten om het al bestaande taalnetwerk uit te bouwen en te 

versterken. Ook kunnen hiermee nieuwe doelstellingen en speerpunten geformuleerd worden, 

die in een vervolgonderzoek kunnen worden aangepakt. 

Het onderzoek naar het taalaanbod is beperkt tot de gemeente Noordoostpolder. Dit 

onderzoek is uitgevoerd in overleg met de stuurgroep Huis voor Taal, bestaande uit de 

directie FlevoMeer Bibliotheek, Carrefour en ROC Friese Poort, en de beleidsmedewerker 

van de gemeente Noordoostpolder.  

Er zijn negen verschillende interviews afgenomen onder 9 verschillende groepen die 

bestaan uit open vragen en gesloten vragen met meerdere antwoordopties en stellingen. 

 

1. De vragenlijst voor de formele taalaanbieder bestaat uit 43 open vragen en 15 stellingen 

(zie bijlage 2) Deze vragenlijst is afgenomen bij drie respondenten: ROC Friese Poort, 

Caleido, AZC/COA. 

2. De vragenlijst voor de non formele en informele taalaanbieders bestaat uit 36 open 

vragen en 19 stellingen (zie bijlage 3). Deze vragenlijst is afgenomen bij zeven 

respondenten: Het Mannencentrum, Het Vrouwencentrum, Leger des Heils, Katholieke 

kerk Emmausparochie met stichting De Kim, Cascade, Huis voor Taal, FlevoMeer 

Bibliotheek. 

3. De vragenlijst voor de vrijwilligers die het taalaanbod verzorgen, bestaat uit 36 open 

vragen en 10 stellingen (zie bijlage 4). Deze vragenlijst is afgenomen bij acht 

respondenten: vier vrijwilligers van Huis voor Taal, twee vrijwilligers van het 

Mannencentrum en twee vrijwilligers van het Vrouwencentrum. 

4. De vragenlijst voor de taalafnemers NT2 bestaat uit 28 open vragen en 11 stellingen (zie 

bijlage 5). De vragenlijst voor de taalafnemers/-vragers NT2 is afgenomen bij acht 

respondenten: 

a. Organisatie Huis voor Taal: vrouw uit Polen, vrouw uit Syrië. 

b. Organisatie Vrouwencentrum: vrouw uit Iran. 

c. Particuliere organisatie: vrouw uit Polen. 

d. Organisatie Mannencentrum: man uit Irak, man uit Somalië. 

e. Organisatie Leger des Heils: twee mannen uit Turkije. 

5. De vragenlijst voor de ex-taalafnemers NT2 bestaat uit 31 open vragen en 14 stellingen 

(zie bijlage 6). De vragenlijst voor de ex- taalafnemers/-vragers NT2 zijn afgenomen bij 
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vier respondenten: een vrouw uit Amerika, een vrouw uit Duitsland, een echtpaar uit 

Polen en een vrouw uit Marokko. 

6. De vragenlijst voor de taalafnemers NT1 bestaat uit 32 open vragen en 11 stellingen (zie 

bijlage 7). De vragenlijst voor de taalafnemers/-vragers NT1 is afgenomen bij één 

respondent: één deelnemer van Huis voor Taal. 

7. De vragenlijst voor de niet-taalafnemers NT1 bestaat uit 32 open vragen en 11 stellingen 

(zie bijlage 8). De vragenlijst voor de niet-taalafnemers/-vragers NT1 is afgenomen bij 

vijf respondenten: twee mannen, drie vrouwen. 

8. De vragenlijst voor de bedrijven bestaat uit 20 open vragen (zie bijlage 9). De vragenlijst 

voor de bedrijven is afgenomen bij vier respondenten, twee kwekerijen, één uitzendbureau 

en één dienstverlenend bedrijf. 

9. De vragenlijst voor de belanghebbenden bestaat uit 17 open vragen en 12 stellingen (zie 

bijlage 10). De vragenlijst voor de belanghebbenden is afgenomen bij 20 respondenten: 

a. Basisschool 

b. Kraamzorg 

c. WerkCorporatie 

d. Humanitas 

e. Politie 

f. Kinderopvang/peuterspeelzaal 1 

g. Kinderopvang/peuterspeelzaal 2 

h. Consultatiebureau 

i. Klantmanager Gemeente NOP 

j. Intern begeleider kinderopvang 

k. Ambulant begeleider Caleido NT2 

l. Zorgcoördinator Praktijkonderwijs 

m. Apotheek 

n. Coaching & Adviesbureau Loopbaan 

o. Carrefour/ Opstapje 

p. Leerplichtambtenaar 

q. VluchtelingenWerk 

r. Concern voor Werk 

s. Ziekenhuis 

t. Intern begeleider Aves 

Bij de stellingen konden respondenten op een Likertschaal, lopend van 1 (helemaal mee 

oneens) tot 5 (helemaal mee eens), aangeven in welke mate zij het eens waren met de gegeven 

stelling.  
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1.8 Conceptueel model 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is een conceptueel model opgesteld. 

Dit model toont welke invloed taalbehoefte heeft op het vervullen van verschillende 

levensbehoeftes en het streven naar motivatie, tevredenheid en effectiviteit in leven, werken 

en leren (zie figuur 3). 

 

 

1.9 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de theoretische onderbouwing van dit rapport beschreven. In 

hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 4 

de conclusies uit het onderzoek getrokken en aanbevelingen voor de gemeente 

Noordoostpolder nader omschreven.  

Figuur 3 Conceptueel model taalbehoefte 
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2 Theoretische onderbouwing 

In dit hoofdstuk is de theoretische basis voor de conclusies van dit rapport beschreven.  

 

2.1 Laaggeletterdheid 

Laaggeletterdheid is niet iets wat duidelijk zichtbaar is. Hierdoor is het signaleren van 

laaggeletterden lastig. De jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid werden 

onlangs geschat op 1,13 miljard euro per jaar (De Greef, Segers, & Nijhuis, 2016)(PwC, 

2018). (Velthuijsen & Schaufeli, 2018). 

Volgens Geletterdheidinzicht (2020) is ongeveer 20% van de bevolking van de NOP 

laaggeletterd, ten opzichte van 12 % van de Nederlandse bevolking. 

 De twee groepen met het hoogste percentage laaggeletterden zijn:  

 Nederlandse werkenden (50+) met gezin: 20 % 

 Migranten (30+) met partner en/of kinderen: 23% (zie figuur 4) 

. (Geletterdheid in Zicht, 2020).  

 

Deze groep laaggeletterden zijn weer onder te verdelen in sterk laaggeletterd (NOP 

11%, NL 6%) en mild laaggeletterd (NOP 9%, NL 6%). 

 

Bij de sterk laaggeletterden in de NOP zijn de twee grootste groepen: 

 Migranten (30+) met partner en/of kinderen: 30 %. 

Deze groep is overwegend niet hoogopgeleid, 96% heeft geen schulden en 83 % zit niet in 

de bijstand. 

 Divers: 19 %. 

Het gaat hier om een zeer diverse groep, overwegend niet hoogopgeleid. 96% van deze 

groep heeft geen schulden en 80% zit niet in de bijstand (zie figuur 5) 

 

Figuur 4 Aandeel laaggeletterden naar doelgroep Noordoostpolder (Geletterdheid in Zicht, 2020) 
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Bij de mild laaggeletterden in de NOP zijn de twee grootste groepen: 

 Nederlandse werkenden (50+) met gezin: 24 %. 

Deze groep is overwegend niet hoogopgeleid en vaak werkzaam in facility management 

en reiniging, landbouw, metaal, horeca. 

 Migranten (30+) met partner en/of kinderen: 16%. 

Dit zijn overwegend niet hoogopgeleide werkende migranten, 96% heeft geen schulden en 

83% zit niet in de bijstand (zie figuur 6).  

 

Figuur 5 Aandeel sterk laaggeletterden naar doelgroep (Geletterdheid in Zicht, 2020) 

 

Figuur 6 Aandeel mild laaggeletterden naar doelgroep (Geletterdheid in Zicht, 2020) 
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Bij de sterk laaggeletterden is de grootste groep de migranten (30+) en bij de mild 

laaggeletterden is de op één na grootste groep de migranten (30+). Dit geeft aan dat migranten 

een groter risico hebben laaggeletterd te zijn. Van de personen met een eerste generatie 

migratieachtergrond die in Nederland zijn, zijn de volgende zes landen het meest 

vertegenwoordigd: Turkije, Suriname, Marokko, Polen, Duitsland en Indonesië (Het begint 

met taal, 2020). De migranten in de Noordoostpolder zijn afkomstig uit veel verschillende 

landen. De grootste groep migranten komt uit Polen (1643), gevolgd door Marokko (608), 

Duitsland (512), Indonesië (383), Turkije (374) en Syrië (362) (zie bijlage 11). Dit relatief 

grote aantal uit Midden en Oost-Europa (MOE-landen), vooral Polen, kan volgens Bureau 

Louter verklaard worden door seizoensgebonden arbeid in de landbouw (Louter & van 

Eikeren, 2016). 

Volgens het rapport van Bureau Louter heeft digitalisering en robotisering invloed op 

de arbeidsmarkt in Noordoostpolder. Landelijk gezien komt laaggeletterdheid het vaakst voor 

bij schoonmakers (40%), hulpkrachten in de bouw en 

industrie (37%), productiemachinebedieners (37%) en 

hulpkrachten landbouw (34%) (Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2019) (zie bijlage 12). De 

landbouwsector is een relatief grote economische 

sector in de NOP (zie figuur 7) waarbij een licht 

bovengemiddeld effect van robotisering wordt 

verwacht. Robotisering heeft de grootste gevolgen 

voor banen van laagopgeleiden. Bureau Louter beveelt 

aan werkgelegenheid voor laagopgeleiden te 

stimuleren. Een deel daarvan kan (structureel) in de bijstand komen. Mogelijk is ook sprake 

van verdringing op de arbeidsmarkt door MOE-landers (Louter & van Eikeren, 2016). 

Voor de Noordoostpolder geldt dat 26,8 % hoog opgeleid, 53,8 % midden opgeleid en 

19,4 % laag opgeleid is (zie figuur 8). 

 Laag: omvat onderwijs op het niveau basisonderwijs, vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo 

niveau 1. 

 Middelbaar: omvat bovenbouw havo/vwo, mbo niveau 2, niveau 3 en niveau 4.  

 Hoog: omvat onderwijs op niveau hbo of wo (CBS, 2020). 

 

2.2 Gevolgen van laaggeletterdheid 

De behoefte aan basisvaardigheden wordt steeds groter door ontwikkelingen in de 

samenleving, bij werk en in de technologie. Om die ontwikkelingen bij te houden, zijn de 

basisvaardigheden voor taal, rekenen en computer- of mediagebruik essentieel. Volwassenen 

die problemen ondervinden met lezen en/of schrijven, hebben moeite om een baan te vinden 

én om deze vervolgens te behouden (Sijbers, Allen, & Van der Velden, 2016).  

Figuur 7 Verdeling banen Noordoostpolder 

naar sector (waarstaatjegemeente.nl, 2019) 

Figuur 8 Opbouw onderwijsniveaus beroepsbevolking (Louter & van Eikeren, 2016) 
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Digitale vaardigheden spelen een steeds belangrijkere rol op de werkvloer 

(Onderwijsraad, 2019). Mensen die moeite hebben met taal hebben ongeveer drie keer zo 

vaak onvoldoende digitale vaardigheden als anderen (Baay, Buisman, & Houtkoop, 2015).  

Ook geschoolde medewerkers kunnen laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn. Volgens 

de Greef & Seegers (2016) is de invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken 

groot. Dit kan zorgen voor hoger ziekteverzuim, een slechtere gezondheid, stress en schaamte. 

Uiteindelijk kan dit leiden tot psychische of medische klachten. Daarnaast zijn werknemers 

die laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn minder productief. Doordat ze informatie minder 

goed en minder snel begrijpen, werken ze langzamer en maken meer fouten (Rademakers, 

2014; De Greef, Segers, & Nijhuis, 2016).  

Laaggeletterden kunnen zich minder goed ontwikkelen als ze beperkte 

taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden hebben. Werkgevers 

ondervinden ook nadelen als de basisvaardigheden van hun personeel beperkt zijn. Zo gaat 

vaak de communicatie moeizaam, veiligheidsvoorschriften komen in het geding, de 

productiviteit is niet optimaal, maar ook blijven er kansen liggen als innovaties niet benut 

worden (SER, 2019). 

Laaggeletterden hebben niet alleen moeite met basisvaardigheden, maar hebben 

hierdoor ook vaak andere problemen zoals gezondheid, werkloosheid en financiële 

problemen. Mede hierdoor hebben zij een grotere behoefte aan maatschappelijke 

ondersteuning (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, 2019). Maar ook voor jongeren speelt het risico dat zij niet voldoende kunnen 

integreren als zij onvoldoende de taal beheersen. Daardoor kunnen zij in een sociaal isolement 

komen (Het begint met taal, 2020). 

 

2.3 Taalbehoefte 

De groep laaggeletterden vertoont een grote diversiteit in leerbehoefte, leervraag en 

leerstijl. Een groot deel van hen wordt met het huidige aanbod aan educatieactiviteiten 

onvoldoende bereikt. Dit betreft bij uitstek de groep met Nederlands als moedertaal (de NT-1 

groep). Zij vormen ruim twee derde van de laaggeletterden, maar vormen daarentegen minder 

dan 20 % van het aantal deelnemers aan lesaanbod (Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019). 

 

Taalbehoefte NT1’ers 

De term NT1 is pas in de loop van de geschiedenis ontstaan. NT1 betekent Nederlands 

als eerste taal (oudere term ‘Nederlands als moedertaal’), naar analogie van NT2: Nederlands 

als tweede taal. Een NT1’er is Nederlandstalig, heeft in Nederland jeugdonderwijs gevolgd en 

heeft moeite met lezen en schrijven en de andere basisvaardigheden. De mate waarin kan 

variëren per persoon. De samenstelling van de doelgroep verandert in de loop van de 

geschiedenis (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011). 

Er is door de jaren heen een verandering van de NT1-doelgroep zichtbaar. In de jaren 

’70 en ’80 meldden zich vooral deelnemers aan die (semi-)analfabeet zijn. Deze groep neemt 

steeds verder af en het gaat steeds meer om laaggeletterden. Volwassenen die wel de 

basisprincipes van het lezen en schrijven onder de knie hebben, maar veel teksten niet 
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begrijpen. Ook zijn er steeds meer laaggeletterden met een migrantenachtergrond, de tweede 

of derde generatie, die Nederlands onderwijs hebben gehad en sterk variëren in hun 

Nederlandse taalvaardigheid. Doordat in de huidige tijd een toenemende gebruik van 

informatietechnologie is, vraagt dit meer en andere vaardigheden om voldoende te kunnen 

functioneren in het dagelijks leven en op het werk (Baay, Buisman, & Houtkoop, 2015). 

Geletterdheid omvat dus vandaag aan de dag complexere vaardigheden, waardoor een 

volwassene die vroeger prima mee kon, vandaag de dag een laaggeletterde is.  

In het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer (Israel, 2016) (Israel, 

Kingma, Zielman, & van As, 2016) naar de aanpak van laaggeletterdheid in de periode 2006-

2014 staat dat het ambitieniveau flink omhoog moet namelijk naar het eindniveau van het 

vmbo (niveau 2F). Hierdoor wordt de doelgroep fors groter: van 1,3 miljoen laaggeletterden 

(tussen de 16 en 65 jaar) in 2012 naar 2,5 miljoen in 2016 (alle basisvaardigheden en ook 65-

plussers meegeteld). Een knelpunt hierbij blijft het vinden van laaggeletterden uit de NT1-

groep. Deze groep beschikt over het lees- en schrijfniveau van groep 8, maar neemt geen 

initiatief om onderwijs te volgen. Daarnaast heeft een groot deel van deze groep een licht 

verstandelijke handicap of zware dyslexie. Vaak halen zij het gewenste leesniveau niet, 

terwijl een cursus zelfvertrouwen kan bieden (Boers, 2019). 

 

Taalbehoefte NT2’ers 

In Nederland zijn meer dan 600.000 nieuwkomers die behoefte hebben aan 

taalondersteuning, zodat zij sneller mee kunnen doen in de samenleving. De verwachting is 

dat dit de komende tijd toeneemt door het 

groeiend aantal migranten dat naar 

Nederland komt. Volgens het CBS is de 

verwachting dat in 2030 bijna 500.000 

extra mensen in Nederland zullen zijn 

door een stijgend aantal migranten, 

waarvan de helft nieuwkomers en de helft 

in Nederland geboren. Mede hierdoor is er 

aandacht voor laaggeletterdheid vanuit de 

overheid en is de taaleis van de nieuwe 

Wet inburgering van A2 naar B1 verhoogd (Het begint met taal, 2020); (Rijksoverheid, 2019). 

B1 komt overeen met eind vmbo-niveau (zie figuur 9). 

 

2.4 Effectiviteit en effectmeting 

Effectiviteit is de juiste handelingen uitvoeren. Effectiviteit is gericht op het doel. 

Efficiëntie heeft te maken met de tijd die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren. 

Efficiëntie staat in relatie tot kwaliteit van werkmethodes en is gericht op het proces (Eikhout, 

2009). 

Effectiviteit is van belang voor het verbeteren van prestaties. Zonder verwachting van 

resultaten, bestaat het risico dat niet gepresteerd wordt. Voor effectiviteit zijn verschillende 

factoren van belang, waaronder: rolduidelijkheid, communicatie, feedback en beleid. 

Effectiviteit is te meten aan de hand van de medewerkerstevredenheid. 

Figuur 9 Taalniveaus (Cubiss, z.d.) 
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Medewerkerstevredenheid heeft invloed op de prestaties binnen een organisatie. Een 

gemotiveerde medewerker heeft meer inzet. Een hoge medewerkerstevredenheid is een 

voorwaarde om optimale prestaties, klanttevredenheid en winstgevende resultaten te behalen. 

Voor een grotere effectiviteit is het van belang dat alle onderdelen van een eenheid 

weten wat verwacht wordt, maar ook wat bij andere onderdelen speelt. Zo ontstaat eenheid 

die de basis vormt van een succesvolle organisatie. Een organisatie die naar externe klanten 

optimaal presteert (effectory.nl, z.d.). 

 

2.5 Motivatie 

Mensen leren overal en altijd, en op verschillende manieren. Leren is in hoofdzaak 

betekenisgeving, waarbij het individuele en 

sociaal-culturele niveau nauw verweven zijn. 

(Bolhuis & Simons, 2011) Mensen verschillen in 

de wijze waarop ze leren. De psycholoog Kolb 

ontwikkelde samen met Fry een model ten 

behoeve van een effectief leerproces. Dit cyclisch 

proces staat ook bekend als de leerstijlen van Kolb 

(zie figuur 10). Door de leerstijlen van Kolb wordt 

het duidelijk dat er niet slechts één manier van 

leren is en dat elk persoon zijn eigen voorkeur 

heeft (Mulder P. , 2014).  

Mensen zijn van nature proactief en deze activiteit is gericht op integratie en groei. 

Hierbij zijn drie basisbehoeften: autonomie, competentie en vaardigheid, verbondenheid. De 

zelfdeterminatietheorie gaat om het individueel gedrag waarmee mensen 

zichzelf motiveren en van waaruit zij handelen. De onderlinge 

verbinding tussen de intrinsieke en de extrinsieke motieven vormen de 

basis van de zelfdeterminatietheorie (zie figuur 11).  

De extrinsieke motivatoren zijn de externe factoren die de mens 

stimuleert, motiveert en ergens toe aanzet. De interne factoren waardoor 

mensen van binnenuit gemotiveerd en gestimuleerd worden zijn de 

intrinsieke motivatoren zoals persoonlijke interesse, nieuwsgierigheid of 

drang om iets nieuws te leren. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn de meest gewenste en 

hoogwaardige vormen van doorzettingsvermogen, verbeterde prestaties en creativiteit, 

motivatie en betrokkenheid. Autonomie is de drang om verbanden te zien tussen het eigen 

handelen en dat van anderen in de omgeving. De mens is een sociaal dier en heeft behoefte 

aan soortgenoten om mee om te gaan en te communiceren. Hier gaat het om de drang naar 

verbondenheid met andere individuen en de omgeving.  

Competentie is de drang naar beheersing van de uitkomst, alsook de beheersing van 

eigen ervaringen. Positieve feedback leidt daardoor tot een hoog competentieniveau; het 

vermindert de extrinsieke motivatie maar vergroot de intrinsieke motivatie. Competentie leren 

houdt in dat men in staat is om kennis op te doen door scholing en/of praktische ervaring. Het 

is het vermogen om vaardigheden, attituden, onderlinge kennis en persoonlijke kwaliteiten 

eigen te maken die voor beroep noodzakelijk zijn (Mulder P. , 2018). 

Figuur 10 Kolb leerstijlen (Bridge2learn, z.d.) 

Figuur 11 ZDT-model 

(Mulder P. , 2018) 
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2.6 Veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot taalniveau 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in juli 2018 

aangekondigd dat het inburgeringsstelsel gaat veranderen. De geplande ingangsdatum van een 

nieuw stelsel voor inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021. In het nieuwe stelsel krijgen de 

gemeenten weer de regie van de inburgering. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de 

inkoop van verschillende onderdelen van het inburgeringstraject: leerroutes, Module Arbeid 

en Participatie (MAP) en het participatieverklaringstraject (PVT). Het leenstelsel wordt 

afgeschaft. 

De kern van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat iedereen meedoet, het liefst via 

betaald werk, en daar moet de inburgering aan bijdragen. Hierop richt de inzet van de 

inburgeraar, de overheden en andere (maatschappelijke) partners. Inburgering wordt 

gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein om deze doelstelling te bereiken. 

Gemeenten komen met de nieuwe Wet inburgering in de regierol en dit begint met een 

brede intake, zo vroeg mogelijk, om op individueel niveau inzicht te krijgen in de startpositie 

en ontwikkelmogelijkheden van een inburgeringsplichtige. Daarnaast wordt bepaald of en 

welke belemmeringen aanwezig zijn en hoe deze kunnen worden weggenomen. 

Uitgangspunt is dat iedereen op een zo hoog mogelijk niveau inburgert en financieel 

zelfredzaam is, hierbij is het streven dat dit via betaald werk gaat. In het nieuwe stelsel krijgen 

gemeenten een belangrijke regierol in de aansluiting waardoor integratiemogelijkheden 

worden vergroot. Het doel is dat inburgeraars meteen aan het werk gaan en ondertussen de 

taal leren. Gemeenten stellen voor alle inburgeraars een persoonlijk plan inburgering en 

participatie (PIP) op.  

Leren en participeren gaan hand in hand en beide aspecten worden door de gemeente, 

op basis van de brede intake, in een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP) 

opgenomen. In de PIP worden afspraken gemaakt over inburgering, participatie, ontzorgen en 

begeleiding. De gemeente evalueert de voortgang van de gemaakte afspraken via periodieke 

contactmomenten. 

Gemeenten bieden een ontzorgend stelsel zodat de focus bij inburgering en participatie 

kan liggen. Er zijn drie leer-/inburgeringsroutes die individueel in het PIP worden vastgelegd. 

Het gaat om de volgende routes: 

1. Onderwijsroute 

Taalschakeltraject gericht op beheersen Nederlandse taal op minimaal B1-niveau 

voor jongvolwassenen tot 28 jaar. 

2. Reguliere B1-route 

B1 niveau binnen drie jaar wordt de norm, waarbij leren van de taal gecombineerd 

moet worden met (vrijwilligers)werk. 

3. Z-route 

Speciale leerroute wanneer B1-niveau buiten bereik ligt, waarin zelfredzaamheid 

centraal staat. 

Bij het vormgeven van de uitvoering integrale aanpak statushouders houdt de 

gemeente Noordoostpolder rekening met de volgende punten:  

1. Richten op duurzame participatie (naar vermogen) 

2. Nauw samenwerken met Vluchtelingenwerk en Platform Nieuwe Nederlanders. 
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3. Eén aanspreekpunt voor de inburgeraar. 

4. Een breed aanbod voor inburgering en daarvoor samenwerken in de regio.  

5. De inburgeraar moet zo snel mogelijk kunnen starten met zijn traject.  

6. De inburgeraars onder het oude regime worden zo passend mogelijk ondersteund.  

(Gemeente Noordoostpolder, 2021)  

 

Als een bijstandsgerechtigde niet kan bewijzen de Nederlandse taal voldoende te 

beheersen, moet hij of zij een taaltoets afleggen. Als de betreffende persoon niet voor de toets 

slaagt, moet hij of zij de Nederlandse taal beter leren beheersen door middel van een 

taalcursus. Als de betreffende persoon zich hiervoor aantoonbaar niet inspant, moet de 

gemeente de bijstandsuitkering verlagen: met 20% in de eerste zes maanden, met 40% voor 

de volgende zes maanden, en na één jaar moet dit met 100% (Braggaar, Bronsveld-de Groot, 

Leendertse, & Molenaar-Cox, 2019). 

De gemeente moet tussentijds een taaltoets afnemen om zo objectief mogelijk vast te 

stellen welk taalniveau de belanghebbende beheerst. Nadat de toets is afgenomen kan pas de 

verlaging worden toegepast als de uitkomst van de toets aangeeft dat de belanghebbende de 

Nederlandse taal niet adequaat beheerst. Personen die vanaf 1 januari 2016 bijstand 

aangevraagd hebben moeten aan de Wet Taaleis voldoen. Voor personen die vóór 1 januari 

2016 al een bijstandsuitkering hadden, was van toepassing dat zij op 1 juli 2016 aan de Wet 

Taaleis moesten voldoen (Braggaar, Bronsveld-de Groot, Leendertse, & Molenaar-Cox, 

2019). 

In 2008 is het gebruik van de Participatieladder ontstaan. De komst van het 

Participatiebudget ging samen met het invulling geven aan het integrale begrip Participatie. 

Toen ontstond ook de behoefte aan meer zicht op het totale klantenbestand (van het 

Participatiebudget). Ook ontstond de (politieke) noodzaak transparanter te zijn over het 

resultaat van de inzet van middelen. De veronderstelling was dat effectiever en efficiënter 

gestuurd kan worden op het realiseren van (meer) participatie door beter in- en overzicht. 

Vanuit deze kaders is de Participatieladder ontwikkeld (Terpstra, 2011). 

Een aantal uitgangspunten zijn gehanteerd bij de vorming van de Participatieladder. 

De Participatieladder heeft als primair doel die van meetinstrument. De informatie die 

daarmee beschikbaar komt, kan gebruikt worden om te sturen. De ladder meet het werkelijke 

niveau van participatie van de klant. Door ieder jaar te meten, kunnen bewegingen van 

klanten op de ladder in beeld worden gebracht. Hierdoor kunnen meer resultaten inzichtelijk 

worden gemaakt, meer dan alleen de uitstroom naar werk (Terpstra, 2011). 

Met de informatie die de Participatieladder verstrekt, kan gestuurd worden op het 

behalen van resultaten vanuit het Participatiebudget. De Participatieladder ondersteunt 

handelen en denken in termen van participatie en legt verbinding tussen re-integratie, 

inburgering en educatie (Terpstra, 2011).  
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk staan de resultaten uit het uitgevoerde praktijkonderzoek. De 

resultaten zijn per deelvraag behandeld.  

 

3.1 Resultaten deelvraag 1 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 1: 

Het signaleren van NT1 taalvragers is lastig, omdat zij nauwelijks problematiek 

ervaren. Wanneer NT1’ers gesignaleerd worden is dit door een werkgever (werk), de 

klantmanager (uitkering) en de WerkCorporatie (leiden tot betaald werk). Maar ook via de 

belanghebbenden zoals scholen, schuldhulpverlening, welzijn of zorg. Dit als andere 

problematiek en/of vragen spelen zoals financiële problematiek, opvoedingsvragen of 

administratieve vragen. 

Het signaleren van NT2 taalvragers verloopt via werkgevers (werk), belanghebbenden 

(zorg, onderwijs, hulpdiensten, etc.), de klantmanager (uitkering) en de WerkCorporatie 

(leiden tot betaald werk). De taalbehoefte van NT2-ouders met kinderen wordt gesignaleerd 

binnen de kinderopvang/peuterspeelzalen (VVE), het basis onderwijs, Caleido en 

Praktijkonderwijs. 

 

3.2 Resultaten deelvraag 2 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 2:  

De taalaanbieders in de Noordoostpolder zijn te verdelen in formeel, non-formeel en 

informeel. Deze aanbieders zijn verwerkt op de sociale kaart (zie bijlage 13). 

 

Formeel 

De formele taalaanbieders in de Noordoostpolder zijn: 

o Startpunt 

o De Wissel/De Schakel 

o Aves Basisscholen NOP 

o De Zonnebloemschool  

o De Klimboom 

o De Optimist 

o AERES vmbo Praktijk onderwijs 

o ISK Caleido 

o ROC Friese Poort 

o AZC/COA 

 

 

“Hoe wordt de taalbehoefte in de gemeente Noordoostpolder gesignaleerd?” 

“Welke taalaanbieders bevinden zich in de gemeente Noordoostpolder?” 
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Non-formeel 

De non-formele taalaanbieders in de Noordoostpolder zijn: 

o Het Mannencentrum 

o Het Vrouwencentrum 

o Leger des Heils 

o Stichting Kerk en Vluchteling 

o Huis voor Taal 

o Gemeente Noordoostpolder en WerkCorporatie 

o ROC Friese Poort en WerkCorporatie 

o TalenTrainingCentrum (TTC) 

o Flevotaal 

o NOP taaltrainingen 

o Personeelstrainer 

o Cascade 

o COA/AZC 

o Particuliere aanbieders van taalondersteuning 

 

Informeel 

De informele taalaanbieders in de Noordoostpolder zijn: 

o Het Mannencentrum 

o Het Vrouwencentrum 

o Katholieke kerk Emmausparochie en Stichting de Kim 

 

Taalaanbod digitaal 

De aanbieders van digitale vaardigheden in de Noordoostpolder zijn: 

o FlevoMeer Bibliotheek 

o Stichting SeniorWeb Noordoostpolder 

o Huis voor Taal 

 

3.3 Resultaten deelvraag 3 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 3: 

Uit het onderzoek blijkt dat de taalbehoefte vooral wordt gemeten via een 

intakegesprek bij zowel formele als non-formele als informele taalaanbieders. Daarnaast 

wordt niveaubepaling uitgevoerd via toetsen bij formele taalaanbieders. Bij informele en non-

formele taalaanbieders wordt nauwelijks gebruik gemaakt van toetsen voor niveaubepaling. 

Ook dragen taalvragers en taalafnemers zelf geregeld aan welke behoefte zij hebben met 

betrekking tot het taalaanbod. Daarnaast krijgen vrijwilligers bij non-formele en informele 

taalaanbieders geregeld vragen over andere (basis)vaardigheden, zoals vragen over financiële 

en juridische zaken, theorie rijbewijs, invullen officiële documenten. Ook over het maken van 

huiswerk van de formele taalaanbieder en het oefenen van de taallessen thuis komen vragen 

bij vrijwilligers binnen. 

“Wat is de behoefte bij de taalvragers met betrekking tot het taalaanbod?” 
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Tevens blijkt uit het uitgevoerde onderzoek dat laaggeletterde NT1’ers bij hun 

dagelijkse bezigheden nauwelijks problemen ondervinden van hun lage taalniveau. Het blijkt 

dat zij veelal zelfredzaam zijn en gebruik kunnen maken van hun netwerk om problemen op te 

lossen. Daarnaast voelen zij weinig problemen door het lagere taalniveau, omdat zij over 

hulpbronnen beschikken. Wel zijn sommige NT1’ers bereid les te volgen om digitale 

vaardigheden te verbeteren of vaardigheden aan te leren die zelfredzaamheid vergroten. 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt ook dat veel laaggeletterde NT2’ers wel 

problemen ondervinden bij hun dagelijkse bezigheden door hun lage taalniveau. Voor de 

NT2’ers zijn spreken en luisteren de grootste problemen. Vooral het begrijpen van informatie 

in het Nederlands is lastig. Dit geldt voor zowel NT2’ers met taalles als NT2’ers die in het 

verleden les hebben gevolgd. Daarnaast vormt schrijven soms nog een probleem. 

Deze problematiek heeft gevolgen voor zowel werkgevers als belanghebbenden. De 

werkgevers merken dat laaggeletterde NT2’ers geregeld informatie niet begrijpen. Door niet 

beheersen van vaktaal is het niet verantwoord ze te laten werken; het lage taalniveau kan Arbo 

technisch problemen opleveren. Ook merken zij dat bij NT2’ers geregeld motivatie ontbreekt 

om Nederlands te leren, waardoor zij zich niet ontwikkelen binnen het bedrijf en het lastig 

wordt een toekomst op te bouwen in Nederland. Maar werkgevers registreren ook problemen 

bij NT1’ers. Wanneer het taalniveau laag is en de ontwikkeling van werknemers tegenhoudt, 

kan dit ertoe leiden dat NT1’ers moeite hebben om een baan te vinden en te behouden. 

De belanghebbenden bemerken onvoldoende kennis, zowel van de Nederlandse taal 

als het taalbegrip bij NT2’ers en merken dat communicatie met NT2’ers geregeld stroef 

verloopt. Vaak moeten kinderen tolken om hun ouders te helpen. Participatie is door het lage 

taalniveau een probleem, opleiden tot werk ook en kinderen van NT2’ers hebben het geregeld 

lastig om mee te komen op school. Door het lage taalniveau vergroot de kans op een laag 

uitstroomniveau, wat kan leiden tot kansongelijkheid, voortijdige uitval en 

kapitaalvernietiging van leerpotentie. 

3.4 Resultaten van deelvraag 4 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 4: 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de effectiviteit alleen bij het formele 

taalaanbod wordt gemeten. Bij formeel taalaanbod wordt de effectiviteit gemeten aan de hand 

van een nulmeting aan het begin en een toets aan het einde van de lesperiode. Hierbij wordt 

het verschil in kennisniveau gemeten, wat een maat is voor de effectiviteit. De aangeboden 

lessen worden geëvalueerd met een evaluatieformulier en de tevredenheid wordt gemeten 

door deelnemers te vragen tijdens lessen, met evaluatieformulieren en met gestandaardiseerde 

tevredenheidsformulieren. Bij informele en non-formele aanbieders wordt het effect van het 

taalaanbod niet gemeten. Wel heeft een non-formele aanbieder aangegeven bezig te zijn een 

effectiviteitsmeting op te starten. Het taalaanbod wordt bij sommige aanbieders mondeling 

geëvalueerd en aan de hand van evaluatieformulieren wordt gekeken wat de deelnemers 

vinden van het aanbod. De tevredenheid wordt bij sommige aanbieders mondeling 

geëvalueerd. Vrijwilligers evalueren het taalaanbod alleen mondeling en voeren geen 

effectmeting uit.  

“Hoe wordt de effectiviteit van het taalaanbod gemeten?”  
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3.5 Resultaten deelvraag 5 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 5: 

In deze paragraaf zijn de knelpunten per doelgroep beschreven, eerst de knelpunten 

van de aanbieders (formeel, informeel en non-formeel), vervolgens de taalvragers (NT1 en 

NT2) en ten slotte de bedrijven en de belanghebbenden.  

 

3.5.1 Knelpunten taalaanbieders 

 

Formeel 

Bij de formele aanbieders springen twee knelpunten eruit: 

 Gebrek aan doorlopende leerlijn, doorstroom naar werk 

 Onvoldoende sociale activiteiten voor taalvragers 

 

Daarnaast zijn ook de volgende knelpunten benoemd: 

 Ontbreken regiehouder, centrale loketfunctie 

 Onvoldoende doorstroom naar werk 

 Onvoldoende taalniveau jongeren/mbo 

 Motivatie taalvragers 

 Vrijblijvendheid van volgen lessen 

 Verwachtingspatroon NT2 ouders 

 

Non-formeel en informeel 

Bij de informele en non-formele taalaanbieders zijn de volgende knelpunten van 

belang: 

 Beperkte financiële middelen 

 Tekort aan vrijwilligers 

 Gebrek aan doorlopende leerlijn 

 Ontbreken coördinator 

 Onvoldoende rode draad in lesaanbod 

 Onvoldoende naamsbekendheid aanbieder 

 Onvoldoende bereik taalvragers 

 Onvoldoende doorstroom naar werk 

 Onvoldoende deskundigheid 

 Onvoldoende samenwerking met andere aanbieders 

  

“Welke knelpunten ervaren de taalaanbieders en taalvragers in de gemeente 

Noordoostpolder?” 
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Vrijwilligers 

Bij de vrijwilligers die hun kennis en vaardigheden bij de informele en non-formele 

taalaanbieders inzetten zijn de volgende knelpunten benoemd: 

 Onvoldoende continuïteit in de lessen 

 Onvoldoende doorlopende leerlijn 

 Hiaat deskundigheid ontbreken vaardigheden 

 Ontbreken (les)materialen 

 Differentiatie in taalgroep 

 Onvoldoende samenwerking met andere taalaanbieders en vrijwilligers 

Daarnaast geven vrijwilligers aan dat het taalniveau na de inburgering laag is, dat 

spreken voor taalvragers een probleem vormt en dat meer coördinatie in het taalaanbod en een 

beter doorlopende leerlijn positief kan werken.  

 

3.5.2 Knelpunten taalvragers 

 

NT1 taalvragers 

De groep NT1’ers geeft aan weinig tot geen problemen van het lage taalniveau te 

ondervinden. Zij kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk. De knelpunten die zij ervaren 

zijn: 

 Beperkte digitale vaardigheden, angst voor de computer 

 Schaamte en onzekerheid door taalniveau 

 Taalniveau officiële instanties te ingewikkeld, sluit niet aan 

 Weinig empathisch vermogen werkgever en officiële instanties 

 

NT2 ex deelnemers taallessen 

De NT2 ex-deelnemers van het taalaanbod hebben weinig klachten over het 

taalaanbod dat zij hebben genoten. Wel een aandachtspunt is dat ze meer individuele 

begeleiding tijdens het traject hadden willen hebben. Ook is het niveau van Nederlands niet 

altijd even goed geïnventariseerd aan het begin en aan het einde van het traject. Knelpunten 

die zij ervaren door het lagere taalniveau zijn: 

 Weinig contacten met personen om Nederlands mee te spreken 

 Veel (alleen) contact met personen die de eigen taal spreken 

 Nederlands taalniveau belemmering bij vinden werk/studie 

 Weinig maatwerk bij aanbod Nederlandse taal 

De meeste NT2 ex-deelnemers taallessen redden zich prima omdat zij nu voldoende 

kennis van de Nederlandse taal hebben en een netwerk om zich opgebouwd hebben. Toch 

geven ze aan weinig contacten te hebben met Nederlands sprekende mensen. Echter, zij geven 

wel aan dat voor het vinden van passend werk of een opleiding voldoende beheersing van de 

Nederlandse taal noodzakelijk is. 
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NT2 taalles deelnemer 

De NT2 deelnemers van taalaanbod ondervinden wel knelpunten met betrekking tot 

het taalaanbod dat zij op dit moment volgen. Knelpunten die uit het onderzoek volgen zijn: 

 Tijden taalaanbod sluiten niet aan bij werktijden 

 Motivatie volgen lessen is laag (vrijblijvendheid) 

 Taalaanbieders (maatwerk) zijn lastig vindbaar 

 Taalaanbieder spreekt niet altijd de moedertaal van taalvrager 

 Weinig mogelijkheden om spreken Nederlandse taal te oefenen 

 Geen doorlopende leerlijn; geen traject na inburgering 

 Laag taalniveau belemmering voor vinden werk/studie;  

 Weinig mogelijkheden tot zelfstudie 

Daarnaast geven NT2’ers aan dat het volgen van de lessen lastig is, omdat de locatie 

niet altijd dichtbij is.  

 

3.5.3 Werkgevers 

De werkgevers zijn vaak degenen die de knelpunten van een laag taalniveau merken 

en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan. De knelpunten die zij ervaren zijn: 

 Ontbreken noodzaak leren Nederlandse taal; niet bewust van gevolgen 

 Motiveren Nederlands te leren is lastig 

 Niet mee kunnen gaan met de nieuwe werktrends (digitalisering) 

 Werken verkiezen boven leren (en daardoor achter blijven in 

arbeidsproductiviteit) 

 Drempel om Nederlands te spreken 

 Geen gezamenlijke taal op de werkvloer 

 

3.5.4 Belanghebbenden 

De belanghebbenden komen naast werkgevers geregeld in aanraking met 

laaggeletterden. De belanghebbenden bevinden zich op allerlei gebieden, van dienstverleners, 

en hulpverleners tot onderwijsmedewerkers Zij kunnen aangeven welke problemen kunnen 

ontstaan, wanneer iemand onvoldoende de Nederlandse taal beheerst. Uit het onderzoek 

komen de volgende knelpunten: 

 Onvoldoende begrip laaggeletterden bij informatie van belanghebbenden 

 Officiële correspondentie van instanties door laaggeletterden niet begrepen 

 Het niet kunnen gebruiken van een tolkentelefoon 

 Communicatie-hiaat bij betrokken organisaties 

 Inzetten van kinderen als tolk 

 Geen regiehouder voor statushouder/gezin 

 Na inburgering onvoldoende beheersing Nederlandse taal 

 Onvoldoende kennis van Nederlandse maatschappij 

Daarnaast geven de belanghebbenden aan dat het voor hen lastig is te bepalen wat zij 

moeten doen wanneer zij vermoeden dat iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.  
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3.6 Resultaten deelvraag 6 

In deze paragraaf staan de resultaten op deelvraag 6: 

Hierbij zijn de resultaten verdeeld als bij de vorige vraag. 

 

3.6.1 Taalaanbieders 

Formeel 

De volgende aspecten kunnen volgens de formele aanbieders positief beïnvloed 

worden wanneer de samenwerking met andere taalaanbieders wordt verstevigd: 

 Bekendheid met taalaanbieders 

 Doorstroom taalvragers 

 Opties taalcursussen voor kinderen 

 Wachtlijsten verkleinen 

 Verwijzen naar andere aanbieder 

 Krachten bundelen met andere aanbieders 

 Leveren van maatwerk 

 

Informeel en non-formeel 

De volgende aspecten kunnen volgens de informele en non-formele aanbieders positief 

beïnvloed worden wanneer de samenwerking met andere taalaanbieders wordt verstevigd: 

 Gebruik maken van werkveld 

 Krachten bundelen met andere aanbieders 

 Leveren maatwerk 

 Aanbod vergroten 

 Opties taalcursussen voor kinderen 

 Materiaalgebruik, zoals uitwisselen en aansluiten van het materiaal 

 Bekendheid van taalaanbieders met andere taalaanbieders 

 Verwijzen naar andere aanbieder 

 Doorlopende leerlijn 

 

Vrijwilligers 

De volgende aspecten kunnen volgens vrijwilligers van formele, informele en non-

formele aanbieders positief beïnvloed worden wanneer de samenwerking met andere 

taalaanbieders wordt verstevigd: 

 Krachten bundelen met andere aanbieders 

 Verwijzen naar andere aanbieders 

 Kijken in de keuken van andere aanbieders 

 Uitwisseling informatie met andere aanbieders 

 Doorlopende leerlijn 

Welk effect kan samenwerking tussen taalaanbieders, educatieve professionals en 

werkgevers op de effectiviteit van het taalaanbod en de plaats op de Participatieladder van 

taalvragers hebben? 



 

 

 

25 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

3.6.2 Taalvragers en taalafnemers 

 

NT1 taalvragers en taalafnemers 

De meeste laaggeletterde NT1’ers hebben een baan of hebben een baan gehad. 

Daarnaast beschikken zij over een voldoende groot netwerk, waardoor zij nauwelijks 

problematiek ervaren van hun lage taalniveau. De meeste NT1’ers volgen geen taallessen en 

hebben daar geen behoefte aan. Hierdoor zijn volgens de NT1’ers weinig aspecten die door 

samenwerking van de aanbieders verbeterd worden. De volgende aspecten werden genoemd: 

 Bekendheid van taalaanbieders 

 Vinden van (vrijwilligers)werk 

 

NT2 taalvragers en taalafnemers 

De meeste laaggeletterde NT2’ers hebben geen vaste baan en volgen in de 

Noordoostpolder geen opleiding. Daarnaast kunnen bij NT2’ers met een laag kennisniveau 

van de Nederlandse taal en/of maatschappij problematiek ontstaan, wanneer zij niet 

beschikken over een voldoende groot netwerk. De NT2’ers (zowel ex-taalafnemers als 

huidige taalafnemers) geven aan dat sommige aspecten van het taalaanbod op dit moment 

door betere samenwerking van taalaanbieders verbeterd kunnen worden. De volgende 

aspecten werden genoemd: 

 Bekendheid en vindbaarheid van taalaanbieders 

 Overzicht taalaanbod in NOP 

 Motivatie voor volgen van taallessen 

 Mogelijkheden voor opleiding 

 

Daarnaast geven de huidige NT2 taalafnemers nog de volgende aspecten aan: 

 Vinden werk, vaste baan 

 Vinden vrijwilligerswerk 

 

3.6.3 Werkgevers 

Volgens de werkgevers zijn er meerdere aspecten die door samenwerking van 

taalaanbieders kunnen verbeteren. Ze noemen de volgende: 

 Motivatie volgen taalles werknemers 

 Verwijzen naar taalaanbieders 

 Beheersing Nederlandse taal werknemers 

 Ander aanbod dan taal 

 Vraag van werknemer naar taalaanbod 
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3.6.4 Belanghebbenden 

Ten slotte hebben ook belanghebbenden veel baat bij een effectieve samenwerking 

tussen taalaanbieders, educatieve professionals en werkgevers met betrekking tot het 

taalaanbod in de NOP. Sommige belanghebbenden geven aan dat zij een aspect als oplossing 

van een knelpunt met betrekking tot taal zien. Anderen geven aan dat zij dit aspect als 

ideaalbeeld zien. En weer anderen geven aan dat zij dit wensen om de situatie te verbeteren. 

Alle wensen, ideaalbeelden en oplossingen die door samenwerken kunnen worden verbeterd, 

zijn samengevoegd. De meest benoemde aspecten die volgens belanghebbenden door 

samenwerken tussen taalaanbieders kunnen verbeteren, zijn: 

 Buddy na inburgering 

 Gebruik van tolkendiensten 

 Maatwerk aanbieden 

 Ervaringsleren 

 Aanbieden lessen over taal, maatschappij en cultuur aan NT2’ers 

 Krachten bundelen met betrokken partijen 

 Duidelijk beleid en lijnen Integratie en Taal 

 Taalondersteuning/inzet onderwijsassistent bij kinderen en laaggeletterde 

jongeren 

 

Daarnaast geven belanghebbenden de volgende aspecten aan die als oplossing voor 

knelpunten met betrekking tot taal en samenwerking kunnen dienen: 

  

 Ervaringsleren op werkvloer en in conversatiegroepen 

 Geen vrijblijvendheid leren taal 

 Regiehouder /loketfunctie 

 Focus klantmanagers op taalproblemen NT2 & NT1 

 Buddy na inburgering 

 Maatwerk aanbieden 

 Effectieve samenwerking met betrokken partijen 

 Middelen voor inzet tolkendiensten 

 Cursus cultuur en gewoontes van diverse nationaliteiten voor professionals 
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4 Conclusies en aanbevelingen  

4.1 Conclusie deelvragen 

In deze paragraaf staan de conclusies die voortvloeien uit het onderzoek.  

 

4.1.1 Conclusie deelvraag 1 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 1: 

 

Uit het onderzoek blijkt dat signaleren van de taalbehoefte van NT1 en NT2 niet gelijk 

verloopt. De taalbehoefte van een NT1’er wordt niet tot nauwelijks gesignaleerd binnen het 

netwerk in de Noordoostpolder. Pas wanneer een NT1’er problemen krijgt wordt hij 

gesignaleerd als laaggeletterde, zoals werk gerelateerde problemen, verlies van werk of 

problemen met schulden, welzijn en/of zorg. Als een vermoeden bestaat van taalproblematiek 

van een NT1’er, wordt het gesprek niet tot nauwelijks aangegaan en wordt nauwelijks 

verwezen, mede omdat niet bekend is waar naartoe verwezen moet worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat NT2’ers in beeld zijn bij werkgevers, klantmanagers, de 

WerkCorporatie en andere belanghebbenden. Alle ondervraagde belanghebbende organisaties 

geven aan dat zij in contact komen en binnen hun werkzaamheden te maken hebben met 

NT2’ers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om voldoende te kunnen 

participeren. 

 

4.1.2 Conclusie deelvraag 2 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 2:  

 

Uit het onderzoek blijkt dat in de Noordoostpolder vier groepen/categorieën 

onderscheiden worden: de formele aanbieders, de non-formele en informele organisaties en de 

aanbieders van digitale basisvaardigheden. De meeste van deze aanbieders zijn op de sociale 

kaart vermeld, die voor iedereen inzichtelijk is. Hiermee kunnen taalaanbieders elkaar vinden 

en kan samenwerking worden bevorderd. Waarschijnlijk zijn in de NOP nog meerdere 

particuliere initiatieven die op dit moment nog niet zichtbaar zijn. 

 

  

“Hoe wordt de taalbehoefte in de gemeente Noordoostpolder gesignaleerd?” 

“Welke taalaanbieders bevinden zich in de gemeente Noordoostpolder?”  
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4.1.3 Conclusie deelvraag 3 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 3:  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de taalbehoeftes van de doelgroepen niet gelijk zijn.  

De groep NT1’ers ondervindt weinig tot geen problemen van het lage taalniveau, 

omdat zij kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk. Wel maakt dit dat zij afhankelijk zijn 

van hun netwerk voor hun zelfredzaamheid. Wanneer het netwerk wegvalt, hebben de meeste 

NT1’ers wel een back-up, waardoor de zelfredzaamheid geborgd wordt.  

De behoefte om taallessen te volgen, hebben personen uit de NT1-groep niet tot 

nauwelijks. Wel merken ze dat ze een gebrek aan digitale vaardigheden hebben en hier 

zouden ze wel ondersteuning bij willen. Daarnaast bestaat een groep NT1’ers die voor de 

zelfredzaamheid ondersteunende taallessen volgen en deze moeten onderhouden. 

Een grote groep NT2’ers beschikt over onvoldoende vaardigheden met betrekking tot 

de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij om zich te kunnen redden, ondanks dat ze al 

jaren in Nederland wonen. De grootste problemen doen zich voor bij spreken en luisteren. 

Door het gebrek aan taalniveau kunnen problemen ontstaan bij het vinden van werk, het 

volgen van een opleiding en het vinden van vrijwilligerswerk. Hierdoor wordt participatie in 

de maatschappij belemmerd. Arbeidsmigranten ontbreekt vaak motivatie tot volgen van 

lessen, mede omdat de lessen niet aansluiten bij de werktijden. Daarnaast is de noodzaak van 

volgen van lessen niet duidelijk. 

Kinderen van NT2’ers worden vaak ingezet als tolk voor de ouders. Hierdoor worden 

kinderen geconfronteerd met volwassen zaken. Kinderen/jongeren moeten de Nederlandse 

taal in een relatief korte periode in een schakelklas leren, waardoor het uitstroomniveau van 

taal vaak onvoldoende is om te participeren in het reguliere onderwijs. Hierdoor neemt het 

risico op uitstroom naar een vervolgopleiding op lager niveau toe en wordt de leerpotentie van 

deze kinderen niet optimaal benut.  

 

4.1.4 Conclusie deelvraag 4 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 4: 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de effectiviteit van de aangeboden taallessen alleen in de 

formele sector wordt gemeten. Hierdoor is de effectiviteit van de informele en non-formele 

sector niet inzichtelijk. Bij meten van de effectiviteit in de informele en non-formele sector 

kan een doorlopende leerlijn gevolgd worden, zodat de taalvrager zich kan ontwikkelen en 

kan stijgen op de Participatieladder. 

 

“Wat is de behoefte bij de taalvragers met betrekking tot het taalaanbod?” 

“Hoe wordt de effectiviteit van het taalaanbod gemeten?” 
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4.1.5 Conclusie deelvraag 5 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 5:  

 

De knelpunten die door de meeste ondervraagde groepen zijn gegeven zijn het gebrek 

aan een doorlopende leerlijn, gebrek aan motivatie om lessen te volgen, geen maatwerk 

taalaanbod, onvoldoende doorstroom naar werk, slechte vindbaarheid van de aanbieders, 

gebrek aan taalniveau na inburgering, vrijblijvendheid van het volgen van lessen en een 

gebrek aan coördinatie van het taalaanbod. Door het ontbreken van een regiehouder, wordt de 

rode draad in de leerlijn onduidelijk en wordt de doorlopende leerlijn belemmerd. Daarnaast 

ontbreekt een vast aanspreekpunt en is niet duidelijk wie de hoofdverantwoordelijke is. 

De NT1’ers ervaren weinig knelpunten, en de knelpunten die ze ervaren worden 

binnen het netwerk opgelost. Echter, het behouden van het taalniveau via ondersteunende 

lessen vergroot de zelfredzaamheid, waardoor participatie in de maatschappij geborgd blijft. 

Een deel van de NT2’ers heeft onvoldoende motivatie tot het volgen van taallessen 

door de vrijblijvendheid van de lessen, het ontbreken van een doorlopende leerlijn, een gebrek 

aan de noodzaak van volgen van lessen en door het onvoldoende bewust zijn van de gevolgen 

van een laag taalniveau. Om NT2’ers voldoende kennis van de Nederlandse taal, cultuur en 

maatschappij te bieden moet de motivatie vergroot worden door aanbieden van maatwerk, een 

doorlopende leerlijn en door invoeren van een effectiviteitsmeting om vooruitgang 

inzichtelijk te maken. Daarnaast moet de noodzaak van het voldoende beheersen van de 

Nederlandse taal duidelijk zijn en moeten taalvragers zich bewust zijn van de gevolgen van 

een onvoldoende niveau van de Nederlandse taal. Ook kan het inzetten van mensen die de 

moedertaal van de taalvrager spreken en de cultuur kennen een positieve bijdrage leveren aan 

het motiveren van NT2’ers om de Nederlandse taal te leren. Belanghebbenden kunnen baat 

hebben bij uitleg over de cultuurverschillen tussen het land van herkomst van de NT2’ers 

waarmee ze te maken hebben. Hierdoor kan begrip gekweekt worden voor elkaar en dit kan 

de communicatie ten goede komen. Ten slotte kan een loketfunctie faciliteren in het vinden 

van de juiste aanbieder bij de juiste (taal)vraag. 

 

4.1.6 Conclusie deelvraag 6 

In deze paragraaf staat de conclusie op deelvraag 6:  

 

“Welke knelpunten ervaren de taalaanbieders en taalvragers in de gemeente 

Noordoostpolder?” 

 

Welk effect kan samenwerking tussen taalaanbieders, educatieve professionals en 

werkgevers op de effectiviteit van het taalaanbod en de plaats op de Participatieladder van 

taalvragers hebben? 
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Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking invloed heeft op verschillende aspecten van 

het taalaanbod en ook op de verschillende groepen die hiermee te maken hebben. De 

taalaanbieders kunnen door samenwerking de bekendheid met andere aanbieders, het aanbod 

en de vindbaarheid vergroten, krachten bundelen met andere aanbieders, waardoor maatwerk 

geleverd kan worden en de wachtlijsten verkleinen. Door het samenwerken van formele en 

non-formele en informele aanbieders kan een doorlopende leerlijn gecreëerd worden 

waardoor de (taal)ontwikkeling van de deelnemer verbeterd kan worden en deze deelnemer 

hierdoor kan stijgen op de Participatieladder. 

Het aanbod van taal moet meer maatwerk bevatten en het aanbod moet meer toegepast 

zijn op de behoefte van de deelnemer. Hiertoe kan aanbod ‘op de werkvloer’, het aanleren van 

vaktaal en oefenen met spreken van de Nederlandse taal binnen de context van opleiding/ 

werk/ vrijwilligerswerk een positieve bijdrage leveren. Ook het leren spreken van taal in 

conversatiegroepjes, waarbij NT2’ers met een laag niveau Nederlands de taal kunnen oefenen 

met mensen met een hoog niveau Nederlands, moet beter gefaciliteerd worden.  

Werkgevers faciliteren in veel gevallen het volgen van taallessen voor 

arbeidsmigranten, om zo het Nederlandse taalniveau van hun personeel te verbeteren, 

waardoor arbeidsproductiviteit stijgt en de incidentie van arbeidsongevallen kan dalen. 

Hierbij moet de werkgever de drijvende kracht zijn achter het volgen van de (taal)lessen, 

zodat voor de taalvrager duidelijk wordt waarom dit een noodzaak is. Het aanleren van 

vaktaal en het ondersteunen van taalvragers zonder werk binnen arbeidscontext vergroot de 

kans om deze NT2’ers naar werk toe te leiden. 

Daarnaast ligt er een taak voor de werkgever om laaggeletterde NT1 werknemers te 

signaleren, te stimuleren en motiveren taallessen te volgen. Wanneer NT1 laaggeletterden de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen en hierdoor beperkte mogelijkheden tot 

(door)ontwikkeling hebben, kan behoud van werk in de knel komen. 

 

4.2 Eindconclusie 

Om het taalaanbod in de Noordoostpolder beter in te richten en beter in te spelen op de 

taalvragers moeten taalaanbieders meer maatwerk bieden en efficiënter samenwerken. Het 

taalaanbod moet afgestemd zijn op de taalvrager, de situatie van de taalvrager en het doel dat 

met het taalaanbod moet worden bereikt. Hierbij kan samenwerking tussen aanbieders een rol 

spelen. Door het samenwerken van formele, non-formele en informele taalaanbieders wordt 

een doorlopende leerlijn mogelijk, waardoor de taalafnemer zich kan (door)ontwikkelen en 

kan stijgen op de Participatieladder. Tevens moet het aanbod flexibeler ingericht worden en 

meer visueel en praktijkgericht worden aangeboden. Daarnaast moet het aanbod in de vorm 

van ervaringsleren worden aangeboden, zodat de taal in toegepaste vorm kan worden 

aangeleerd.  

Daarnaast kan de sociale kaart het taalaanbod overzichtelijk maken, zodat iedere 

taalaanbieder weet wie, wat, waar aanbiedt. Taalaanbieders hebben een eigen expertise, maar 

kunnen via de sociale kaart zien welke aanbieder ondersteunend kan zijn bij het taalaanbod. 

Hierbij speelt de gunfactor een rol. 

Ook is naast het formele aanbod het non-formele en informele aanbod van belang, 

omdat deze ondersteunend zijn aan het formele aanbod en de taal in toegepaste vorm kunnen 
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bieden. Hierbij moeten taalvragers gemotiveerd en gestimuleerd worden taallessen te (blijven) 

volgen, om de doorlopende leerlijn te behouden. Daarnaast moeten extra taallessen voor 

kinderen/jongeren met een laag taalniveau worden gefaciliteerd, zodat het uitstroomniveau 

beter het intelligentieniveau van het kind weerspiegeld. 

 

Een regiehouder en een loketfunctie moeten de taalvragen in de Noordoostpolder 

signaleren en registreren, het taalaanbod inventariseren en coördineren, de taalvragers 

verwijzen en een doorlopende leerlijn faciliteren. Hiermee kunnen taalvragers naar de meest 

geschikte aanbieders doorgezet worden. Figuur 12 toont de plaats en functie van een 

regiehouder en loketfunctie in de route naar het vervullen van levensbehoefte en streven naar 

motivatie, tevredenheid en effectiviteit.  

 

 

 

Met de resultaten van een effectmeting kan de regiehouder inventariseren of aan de 

taalbehoefte van de taalvrager is voldaan.  

Het taalaanbod moet overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk zijn en het aanbod 

moet gericht zijn op het bereiken van een hogere trede op de Participatieladder.  

Vrijwilligers zijn van groot belang in het non-formele en informele taalaanbod. 

Vrijwilligers staan dicht bij de taalvrager en zij verdienen aandacht, ondersteuning en 

begeleiding.   

Figuur 12 Model proces taalbehoefte, taalvraag en 

taalaanbod gemeente Noordoostpolder 
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4.3 Aanbevelingen 

Uit de conclusie volgen de onderstaande aanbevelingen. 

 Aanstellen van een onafhankelijke regiehouder; die verbindt, outreachend werkt, 

motiveert en stimuleert, samenwerking bevordert, signalen en knelpunten uit het 

taalnetwerk registreert, een doorlopende leerlijn creëert, verantwoording draagt en een 

terugkoppeling geeft aan de gemeente als onderdeel van de evaluatie van het 

taalbeleid. 

 Loketfunctie inrichten voor alle vragen van NT1’ers en NT2’ers, bij voorkeur met 

mensen van verschillende culturen en die meerdere talen spreken. 

 Het digitale Informatiepunt inzetten om informatie over taalaanbieders/ aanbieders 

van basisvaardigheden in de gemeente laagdrempelig en eenvoudig beschikbaar te 

stellen voor alle partijen. 

 Faciliteren van tolkendienst of andere tolkmogelijkheden voor belanghebbenden om 

problemen bij taalverschillen te verminderen. 

 Het is van belang om een (al dan niet vrijblijvend) natraject op te starten; om de 

Nederlandse taal te onderhouden/uit te breiden na inburgering, zodat een inburgeraar 

contacten op kan doen en zich verder kan ontwikkelen. 

 Aanbieden van extra taallessen op scholen om kinderen en jongeren met laag 

taalniveau te ondersteunen. 

 Leren valt en staat met motivatie. Inzetten op motivatievergroting van de taalvrager. 

Hiervoor moeten voor de NT2’ers taalambassadeurs ingezet worden; bijvoorbeeld 

een team van ambassadeurs per land van herkomst. 

 Bewustwording creëren bij werkgever, zodat deze werknemers motiveert te gaan 

leren voor behoud van werk.  

 Aanbieden van maatwerk afgestemd op de vraag van de taalvrager om de effectiviteit 

van het aanbod en de motivatie bij de taalvrager te vergroten. 

 Cultuursensitief werken; meer begrip creëren voor elkaars cultuur door uitwisseling 

van cultuurinformatie; daarnaast het aanbod over de Nederlandse cultuur en 

maatschappij meer en beter toelichten en in de praktijk toepassen. Workshops 

organiseren met sprekers van verschillende culturen. 

 Meer aandacht, ondersteuning en begeleiding voor vrijwilligers bij taalaanbieders; 

non-formele en informele taalaanbieders kunnen zonder ondersteuning van 

vrijwilligers onvoldoende functioneren. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 

 

 

 
(VNG, 2019) 

Doelen 

Partijen hebben de volgende gezamenlijke doelen:  
 1. Uiterlijk eind 2024 is in alle gemeenten, onder regie van de centrumgemeente/WEB-
contactgemeente van de arbeidsmarktregio, een effectieve aanpak van laaggeletterdheid 
gerealiseerd die: a. de doelgroep centraal stelt en daarom inhoudelijk, financieel en organisatorisch 
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is verbonden met het gemeentelijke beleid voor het sociaal domein, de lokale educatieve agenda’s 
waaronder het onderwijsachterstandenbeleid, het bibliotheekbeleid en de rmc-functie voor 
voortijdig schoolverlaters;  

 b. gestoeld is op een duurzame lokale en regionale infra- en netwerkstructuur voor 
signalering, werving, toeleiding, scholing en terugkomactiviteiten ten behoeve van deelnemers;  

 c. gebaseerd is op onderlinge kennisuitwisseling en systematische monitoring van de aanpak 
van laaggeletterdheid en van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het educatie-aanbod.  

 d. bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie om een significante groei te realiseren van de 
deelname aan les- en leeraanbod onder de doelgroep, specifiek de groep met Nederlands als eerste 
taal.2  

 

2 Partijen erkennen dat op dit moment nog geen landelijk beeld bestaat van de deelname aan 
opleidingen basisvaardigheden/WEB bekostigd educatie-aanbod Daardoor is het op dit moment nog 
niet mogelijk om een absolute doelstelling te formuleren. Hierover vindt in 2021 vervolgoverleg 
plaats, mede op basis van de doelgroepenanalyse die in 2019 landelijk wordt uitgevoerd, de door de 
WEB-contactgemeenten te leveren 0-meting/bereikcijfers van het educatie-aanbod in de 
arbeidsmarktregio’s in 2020 en een haalbaarheidsonderzoek in 2020, uitgevoerd door een 
onafhankelijk bureau, naar verschillende ambitieniveaus  

2. In elke arbeidsmarktregio is een kwalitatief goed WEB-bekostigd educatie-aanbod 
beschikbaar van formele en non-formele les- en leeractiviteiten taal, rekenen en digitale 
vaardigheden, die zijn afgestemd op de leervraag, behoefte, leerstijl en -vermogen van de diverse 
doelgroepen. 

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2019) 
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Bijlage 2 Vragenlijst interviews formele taalaanbieders 

Open vragen 

1. Hoe lang verzorgt uw organisatie al taalaanbod in de NOP? 

 

 

2. Hoe worden het taalaanbod door uw organisatie en de activiteiten eromheen gefinancierd? 

 

 

3. Op welke manier komen de deelnemers bij jullie organisatie terecht? Worden deelnemers 

naar jullie organisatie verwezen? Hoe signaleren jullie taalbehoefte in de NOP en op 

welke manier trekken jullie deelnemers aan? 

 

 

 

 

4. Zijn jullie goed vindbaar voor taalafnemers? Wat doen jullie om de vindbaarheid te 

vergroten? 

 

 

 

 

5. Hoeveel deelnemers zijn bij jullie organisatie op jaarbasis? Bestaat een verdeling van 

deelnemers in leeftijd, niveau en afkomst? Is dit aantal in de laatste jaren veranderd?  

 

 

 

 

6. Hoe zijn de deelnemers verdeeld over de doelgroepen inburgeraars, personen die de 

inburgering al afgerond hebben, WEB-cursisten, arbeidsmigranten? 

 

 

 

 

7. Hoeveel medewerkers/ vrijwilligers zijn betrokken op jaarbasis en per groep? 

 

 

 

 

8. Wat bieden jullie aan qua taalaanbod? Hoelang duurt een traject/cursus? Hoe groot zijn de 

groepen? Gemengd of van vergelijkbaar niveau/afkomst? En op welke niveaus wordt 

taalaanbod aangeboden? 
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9. Welke materialen gebruiken jullie voor de taalcursussen? Hoe worden de materialen 

gefinancierd (subsidie, tweedehands, geleend)? 

 

 

 

 

10. Hoe ziet een cursus eruit? (groepsgrootte, frequentie van de lessen, duur van de lessen, 

huiswerk, opdrachten, oefeningen, individuele begeleiding?) 

 

 

 

 

11. Zijn jullie tevreden met het taalaanbod, de materialen en de voorzieningen die jullie 

gebruiken? Waarom wel/niet? Wat kan nog beter? 

 

 

 

 

12. Maken jullie gebruik van het werkveld voor taaldoeleinden of stagedoeleinden? 

 

 

 

 

13. Hoe bepalen jullie de taalbehoeften en het niveau van de deelnemers? Wordt bij aanvang 

van het taalaanbod een taalbehoefte- en niveaubepaling gedaan bij de taalafnemer? 

 

 

 

 

14. Wordt het taalaanbod geëvalueerd? Hoe vaak evalueren jullie de taalbehoefte en de 

aansluiting van het taalaanbod op de taalbehoefte? Hoe wordt dit bepaald/geëvalueerd? 

Feedbackformulier? 

 

 

 

 

15. Hebben jullie ook een meetsysteem, effectmeting? Wordt een nulmeting gedaan? 

 

 

 

 

16. Wordt de tevredenheid van de deelnemer ook gemeten? En wordt dit meegenomen in het 

taalaanbod? 
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17. Komen er ook vragen binnen van taalafnemers naast taal (zoals digitale vaardigheden, 

rekenen, financiën anderszins) die jullie organisatie aanbiedt? 

 

 

 

 

18. Hoeveel deelnemers doen uiteindelijk examen? Voor welke onderdelen? En hoeveel 

slagen uiteindelijk voor hun examen?  

 

 

 

 

19. Welk percentage cursisten haakt voortijdig af en hoeveel cursisten ronden de cursus 

volledig af? 

 

 

 

 

20. Moet jullie organisatie ook verantwoording afleggen voor de resultaten?  

 

 

 

 

21. Zijn jullie bekend met andere organisaties die taalaanbod leveren? Zo ja, met welke?  

 

 

 

 

22. Hoe is de samenwerking met andere organisaties die ook taalaanbod verzorgen? Hoe staan 

jullie tegenover samenwerking? Wat zou jullie organisatie hierin willen betekenen? 

 

 

 

 

23. Is sprake van wachtlijsten? Zo ja: wat doen jullie met cursisten aan wie je nee moet 

verkopen?  

 

 

 

 

24. Stromen taalafnemers ook door? Waar stromen ze naar toe? 
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25. Wordt verwezen naar een andere aanbieder als jullie taalaanbod onvoldoende is of niet 

aan de behoefte van de taalafnemer voldoet of in geval van wachtlijsten? 

 

26. Hoe lopen de contacten met andere aanbieders? Is er sprake van overdracht?  

 

 

 

 

27. Bieden jullie ook cursussen aan voor kinderen? Hoe wordt het niveau van kinderen 

bepaald? Worden kinderen overgedragen aan andere taalaanbieders? Hoe lopen de 

contacten? 

 

 

 

 

 

28. Ga je naar bijeenkomsten waar andere taalaanbieders aanwezig kunnen zijn en waar 

informatie uitgewisseld kan worden? 

 

 

 

 

29. Kijken jullie weleens in de keuken bij andere taalaanbieders? 

 

 

 

 

30. Wat heb je nodig om je taalaanbod passend te kunnen geven?  

 

 

 

 

31. Worden de familieleden ook meegenomen in het taalaanbod? Zoals gezamenlijk dingen 

ondernemen? 

 

 

 

 

32. Wordt bij de manier van het aanbieden van de stof rekening gehouden met verschillen in 

cultuur? 

 

 

 

 

33. Werk je bij het geven van taalcursus met de methode cultuur sensitief werken?  
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34. Is de stof afgestemd op de afkomst van de taalafnemer? (Bijvoorbeeld signaleren en 

inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in Europa)  

 

35. Wat gaat goed? 

 

 

36.  Wat kan beter? Wat zijn jullie zorgen? 

 

 

37. Wat zijn de knelpunten? 

 

 

38. Wat zijn de succesfactoren? 

 

 

39. Wat zijn jullie wensen? Wat hebben jullie nodig? 

 

 

40.  Wat is jullie ideaalbeeld? 

 

 

41. Zijn jullie tevreden over de verdeling van WEB gelden, hoe deze verdeling nu is? 

 

 

 

 

42. Bent u bekend met de onafhankelijke rol van de taalmakelaar, haar opdracht en het streven 

om een taalportaal te starten? 

 

 

 

 

43. Wat kan de taalmakelaar voor u betekenen? 
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Stellingen formele taalaanbieders 
 

1. Deelnemers voor ons taalaanbod weten ons goed te vinden. 

 

Helemaal mee oneens     Helemaal mee eens 

 

 

 

 

 

2. Wij hebben de taalbehoefte van de deelnemers goed in beeld. 

 

Helemaal mee oneens     Helemaal mee eens 

 

 

  

 

 

3. Wij passen het taalaanbod aan op de taalbehoefte van de deelnemers. 

 

Helemaal mee oneens     Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Wij zijn tevreden over de materialen die wij kunnen gebruiken. 

 

Helemaal mee oneens     Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Binnen het taalaanbod is voldoende mogelijkheid om het aanbod aan te passen aan 

individuele eisen van deelnemers. 

 

Helemaal mee oneens     Helemaal mee eens 

 

 

 

 

6. Wij maken gebruik van een effectmeting. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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7. Wij evalueren geregeld de tevredenheid over het taalaanbod van de deelnemers. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

 

8. Wij ervaren geen knelpunten in ons taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

9. Wij ervaren geen hiaten in ons taalaanbod. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

 

10. Onze cursus sluit aan bij de taalbehoefte van de deelnemers. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

11. Wij zijn tevreden over het aantal geslaagden van de cursus/opleiding.  

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

 

12. Wij adviseren naast onze (formele) cursus dat deelnemers ook gebruik kunnen maken 

van het informele en non-formele taalaanbod in de gemeente NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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13. Als een deelnemers een ander taalaanbod nodig heeft weten wij precies waar wij de 

deelnemers naartoe moeten verwijzen. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

14. Wij hebben het taalnetwerk in de gemeente NOP goed in beeld. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

  

 

15. Wij zijn tevreden over de afstemming met andere taalaanbieders in de gemeente NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 3 Vragenlijst interviews non-formele en informele taalaanbieders 

 

Open vragen 

1. Hoe lang verzorgt uw organisatie al taalaanbod in de NOP? 

 

 

2. Hoe worden het taalaanbod door uw organisatie en de activiteiten eromheen gefinancierd? 

 

 

3. Op welke manier komen de deelnemers bij jullie organisatie terecht? Worden deelnemers 

naar jullie organisatie verwezen? Hoe signaleren jullie taalbehoefte in de NOP en op 

welke manier trekken jullie deelnemers aan? 

 

 

4. Zijn jullie goed vindbaar voor taallesvragers? Wat doen jullie om de vindbaarheid te 

vergroten? 

 

 

5. Voor welke doelgroep is jullie taalaanbod? Welk niveau? Welke afkomst? NT2 of NT1 of 

digitaal? 

 

 

6. Hoeveel deelnemers zijn bij jullie organisatie op jaarbasis? Bestaat een verdeling van 

deelnemers in leeftijd, niveau en afkomst? Is dit aantal in de laatste jaren veranderd?  

 

 

7. Hoeveel medewerkers/ vrijwilligers zijn betrokken op jaarbasis en per groep? 

 

 

8. Wat bieden jullie aan qua taalaanbod? Hanteren jullie een vast traject? Hoe groot zijn de 

groepen? Gemengd of van vergelijkbaar niveau/afkomst? En op welke niveaus wordt 

taalaanbod aangeboden? Groepsgrootte, frequentie van de lessen, duur van de lessen, 

huiswerk, opdrachten, oefeningen, individuele begeleiding? 

 

 

9. Wordt intern en/ of extern taalaanbod verzorgd? 

 

 

10. Welke methode en materialen gebruiken jullie voor de taallessen? Hoe worden de 

materialen gefinancierd (subsidie, tweedehands, geleend)? 



 

 

 

47 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

 

 

11. Is het taalaanbod algemeen of richt het zich op een trede op de Participatieladder? Zo ja, 

op welke trede richt zich het taalaanbod? 

 

 

12. Zijn jullie tevreden met het taalaanbod, de materialen en de voorzieningen die jullie 

gebruiken? Waarom wel/niet? Wat kan nog beter? 

 

 

13. Maken jullie gebruik van het werkveld voor taaldoeleinden of stagedoeleinden? 

 

 

14. Hoe bepalen jullie de taalbehoeften en het niveau van de deelnemers? Wordt bij aanvang 

van het taalaanbod een taalbehoefte- en niveaubepaling gedaan bij de deelnemers? 

 

 

15. Wordt het taalaanbod geëvalueerd? Hoe vaak evalueren jullie de taalbehoefte en de 

aansluiting van het taalaanbod op de taalbehoefte? Hoe wordt dit bepaald/geëvalueerd? 

Feedbackformulier? 

 

 

16. Hebben jullie ook een meetsysteem, effectmeting? Wordt een nulmeting gedaan? 

 

 

17. Wordt de tevredenheid van de deelnemer ook gemeten? En wordt dit meegenomen in het 

taalaanbod? 

 

 

18. Komen er ook vragen binnen van deelnemers naast taal (zoals digitale vaardigheden, 

rekenen, financiën anderszins) die jullie organisatie aanbiedt? 

 

 

19. Welk percentage deelnemers haakt snel af en met welke redenen? 

 

 

20. Moet jullie organisatie ook verantwoording afleggen voor de resultaten?  

 

 

21. Zijn jullie bekend met andere organisaties die taalaanbod leveren? Zo ja, met welke?  
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22. Hoe is de samenwerking met andere organisaties die ook taalaanbod verzorgen? Hoe staan 

jullie tegenover samenwerking? Wat zou jullie organisatie hierin willen betekenen? 

 

 

23. Is er sprake van wachtlijsten? Zo ja: wat doen jullie met deelnemers aan wie je nee moet 

verkopen?  

 

 

24. Stromen deelnemers ook door? Waar stromen ze naar toe? 

 

 

25. In hoeverre draagt u bij, of wat moet er nog gebeuren om mogelijk te maken dat, een 

deelnemer een mooie doorlopende leerlijn aangeboden krijgt bij u of meerdere 

taalaanbieders? 

 

 
 

26. Wordt verwezen naar een andere aanbieder als jullie taalaanbod onvoldoende is of niet 

aan de behoefte van de deelnemer voldoet of in geval van wachtlijsten? 

 

 

27. Hoe lopen de contacten met andere aanbieders? Is er sprake van overdracht?  

 

 

28. Bieden jullie ook taallessen aan voor kinderen? Hoe wordt het niveau van kinderen 

bepaald? Worden kinderen overgedragen aan andere taalaanbieders? Hoe lopen de 

contacten? 

 

 

29. Wat gaat goed? 

 

 

30. Wat kan beter? 

 

 

31. Wat zijn de knelpunten? 

 

 

32. Wat zijn de succesfactoren? 
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33. Wat zijn jullie wensen? 

 

 

34. Wat is jullie ideaalbeeld? 

 

 

35. Bent u bekend met de onafhankelijke rol van de taalmakelaar, haar opdracht en het streven 

om een taalportaal te starten? 

 

 

36. Wat kan de taalmakelaar voor u betekenen? 
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Stellingen non-formele en informele taalaanbieders 
 

1. Deelnemers voor ons taalaanbod weten ons goed te vinden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

2. Deelnemers kunnen hun motivatie waarom zij taallessen willen goed aangeven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

 

 

3. Wij hebben de taalbehoefte van de deelnemers goed in beeld. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Er wordt altijd een beginmeeting gedaan om het niveau van de deelnemer te bepalen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Wij passen het taalaanbod aan op de taalbehoefte van de deelnemers. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

6. Wij zijn tevreden over de materialen die wij kunnen gebruiken. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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7. Binnen het taalaanbod is voldoende mogelijkheid om het aanbod aan te passen aan 

individuele eisen van deelnemers. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

8. Wij maken gebruik van een effectmeting. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

9. Wij evalueren geregeld de tevredenheid over het taalaanbod van de deelnemers. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

10. Wij ervaren geen knelpunten in ons taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

11. Wij ervaren geen hiaten in ons taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

12. Onze taallessen sluit aan bij de taalbehoefte van de deelnemers. 

 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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13. Wij adviseren naast ons aanbod dat deelnemers gebruik kunnen maken van andere 

taalaanbieders in de gemeente NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

14. Als deelnemers een ander taalaanbod nodig hebben, weten wij precies waar wij 

deelnemers naartoe moeten verwijzen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

15. Wij ondervinden geen knelpunten in de samenwerking met andere taalaanbieders. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

16. Wij hebben het taalnetwerk in de gemeente NOP goed in beeld. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

17. Wij zijn tevreden over de afstemming met andere taalaanbieders in de gemeente NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

18. Om ons eigen taalaanbod te verbeteren, zouden wij graag geregeld om tafel zitten met 

andere taalaanbieders over succesfactoren en knelpunten binnen het taalaanbod te 

spreken. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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19. Het instellen van 1 taalportaal (*) binnen de gemeente NOP waar alle taalaanbieders in 

beeld zijn en waar iedereen naartoe kan met taalvragen, biedt voordelen voor ons als 

taalaanbieder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

 =  het taalportaal is een vast aanspreekpunt voor iedereen die met vragen zit 

gerelateerd aan de Nederlandse taal zowel taalaanbieders, taalafnemers als 

belanghebbenden binnen de gemeente Noordoostpolder 
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Bijlage 4 Vragenlijst interviews vrijwilligers 

(taalaanbieders informeel en non-formeel) 

Open vragen 

 

1) Vanuit welke moederorganisatie geef je deze taallessen? 

 

 

 

 

 

2) Hoelang bied je al taalaanbod/ geef je taallessen? 

 

 

 

 

3) Wat is je motivatie om dit te doen? 

 

 

 

 

4) Wat wil je ermee bereiken (lange termijn)? 

 

 

 

 

5) Op welke manier komen de deelnemers bij jullie terecht? Worden deelnemers naar jullie 

verwezen? 

 

 

 

 

6) Wat bied je deelnemers? 

 

 

 

 

7) Welke deelnemers bied je taal aan? Inburgeraars, personen die de inburgering al afgerond 

hebben, arbeidsmigranten en laaggeletterden voor mensen met Nederlands als 

moedertaal? 

 

 

 

8) Waar haal je de informatie over het taalaanbod en de te verlenen ondersteuning vandaan? 
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9) Welke materialen gebruik je tijdens de taallessen?  

 

 

 

10) Weet je ook wat de behoefte is van de deelnemer bij aanvang van de taallessen? Hoe 

wordt deze behoefte gemeten? 

 

 

11) Hoeveel deelnemers heb je? Geef je het taalaanbod individueel of in groepen? 

 

 

 

12) Krijg je ook (bij)scholing/cursussen om dit vrijwilligerswerk passend te kunnen doen?  

 

 

 

13) Krijg je voldoende begeleiding? 

 

 

 

14) Is de hoeveelheid tijd die aangeboden wordt om taalles te geven voldoende voor een 

deelnemer? En is de hoeveelheid tijd die je er zelf aan moet besteden behapbaar? 

 

 

 

 

15) Wordt gebruik gemaakt van meetmomenten? (zoals een nulmeting en eindmeting?) 

 

 

 

16) Wordt het taalaanbod samen met de deelnemer geëvalueerd aan het eind van de 

taallessen? 

 

 

 

17) Is het taalaanbod gericht op schriftelijke taal of op mondelinge taal? 

 

 

 

18) Komen er ook vragen binnen van deelnemers voor ondersteuning naast het leren van taal 

(zoals digitale vaardigheden leren, leren rekenen, helpen bij financiën of anderszins) die 

jullie organisatie aanbiedt?  
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19) Ben je bekend met andere organisaties die taalaanbod leveren? Zo ja, met welke?  

 

 

 

 

20) Hoe is het contact/de samenwerking met andere organisaties die ook taalaanbod 

verzorgen? Hoe staan jullie tegenover samenwerking? Wat zou je hierin willen 

betekenen? 

 

 

21) Wordt verwezen naar een andere taalaanbieder als het taalaanbod onvoldoende is of als 

het aanbod niet aan de behoefte van de deelnemer voldoet? Bijvoorbeeld als de 

behoeftevraag van de deelnemer gekoppeld is aan een trede hoger op de 

Participatieladder. Waarom wel/niet? 

 

 

22) Ga je naar bijeenkomsten waar andere taalaanbieders aanwezig kunnen zijn en waar 

informatie uitgewisseld kan worden? 

 

 

23) Kijken jullie weleens in de keuken van andere taalaanbieders?  

 

 

24) Wat heb je nodig om je taalaanbod passend te kunnen geven?  

 

 

25) Worden de familieleden ook meegenomen in het taalaanbod? Zoals gezamenlijk dingen 

ondernemen? 

 

 

26) Wordt bij de manier van het aanbieden van de stof rekening gehouden met verschillen in 

cultuur? 

 

 

 

 

27) Werk je bij het geven van taallessen met de methode cultuur sensitief werken?  

 

 

 

 

28) Is de stof afgestemd op de afkomst van de deelnemer? (Bijvoorbeeld signaleren en 

inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in Europa) 
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29) Wat gaat goed? 

 

 

 

 

30) Wat kan beter? 

 

 

 

 

 

31) Wat zijn de knelpunten? 

 

 

 

 

32) Wat zijn de succesfactoren? 

 

 

 

 

33) Wat zijn de wensen? 

 

 

 

 

34) Wat is je ideaalbeeld? 

 

 

 

 

35) Bent u bekend met de onafhankelijke rol van de taalmakelaar, haar opdracht en het streven 

om een taalportaal te starten? 

 

 

 

 

36) Wat kan de taalmakelaar voor u betekenen? 
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Stellingen vrijwilligers 

 
1) Ik ben tevreden over de match tussen deelnemer en mij. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

2) Ik ben voldoende geschoold om deze taalondersteuning te geven. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

3) Ik ben tevreden over het materiaal waar ik mee werk. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4) Ik ervaar geen samenwerking met taalaanbieders van andere organisaties. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5) Ik zou graag meer samenwerking willen met andere taalaanbieders. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

6) Ik zou graag willen kijken in de keuken van een andere taalaanbieder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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7) Ik weet wat een deelnemer nodig heeft. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

8) Ik verwijs deelnemers naar andere taalaanbieders als dit nodig is. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

9) Ik zou meer bagage/kennis willen om mijn taallessen te optimaliseren. 
 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

10) Ik ben van mening dat mijn deelnemers meer taalaanbod nodig hebben dan ze nu krijgen 

om uiteindelijk de Nederlandse taal te beheersen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 5 Vragenlijst interviews afnemers taallessen NT2 

Open vragen 

 

1. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? 

 

2. Met welke reden ben je naar Nederland gekomen? (werk?, gevlucht?, familie?) 

 

3. Hoe lang ben je nu in Nederland?  

 

4. Hoe oud ben je? 

 

5. Waarom wilde je taallessen Nederlands volgen? Wat is het doel? 

 

6. Wat hoop je met de taallessen te bereiken? Schriftelijk? Mondeling? Lezen/luisteren? 

Werk-gerelateerd? 

 

7. Wat vind je nog moeilijk? Schriftelijk? Mondeling? Lezen/luisteren? Werk-gerelateerd? 

 

8. Volg je verplicht lessen Nederlands? Of op eigen initiatief? 

 

9. Hoe lang volg je lessen Nederlands? 

 

10. Hoe lang volg je de lessen bij de huidige taalaanbieder?  

 

11. Heb je deze taalaanbieder goed kunnen vinden? Zelf of via een ander? 

 

12. Ben je bekend met andere taalaanbieders? Zelf of via iemand anders? 

 

13. Waarom heb je voor deze taalaanbieder gekozen? (verwijzing) 

 

14. En waarom heb je voor deze vorm van taallessen gekozen?  

 

15. Ben je tevreden met de taalaanbieder? Zo nee, wat mis je nog? 

 

16. Is er mogelijkheid om zelf inspraak te hebben op het taalaanbod? 
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17. Wat heb je al bereikt/ welk doel heb je al behaalt met deze taallessen?  

 

18. Is het taalaanbod in de NOP duidelijk? Zijn andere aanbieders bekend? 

 

19. Heb je nog veel contact met mensen waarmee je geen Nederlands spreekt? Landgenoten? 

Streekgenoten? Werelddeel? 

 

20. Heb je veel contact met personen die Nederlands spreken?  

 

21. Heb je op dit moment werk? Een vaste baan? Vrijwilligerswerk? Opleiding? 

 

22. Is het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal een belemmering voor het vinden 

van werk of het volgen van een studie? 

 

23. Wat gaat goed? 

 

24. Wat kan beter? 

 

25. Wat zijn je knelpunten? 

 

26. Wat zijn je succesfactoren? 

 

27. Wat zijn je wensen? 

 

28. Wat is je ideaalbeeld? 
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Stellingen afnemers taallessen NT2 

 
1. Ik wist/weet waar ik naartoe kan met vragen over taalaanbieders en taallessen in de NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

2. Ik weet/wist goed te vinden waar ik de taallessen kan volgen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

3. Ik had direct de juiste taalaanbieder gevonden/ weet de juiste te vinden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Ik ben bekend met de verschillende taalaanbieders in de Noordoostpolder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Ik weet waarom ik de taallessen volg/wil volgen, mijn motivatie is duidelijk. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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6. Ik ben tevreden over de taallessen die ik nu volg. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

7. De taallessen zorgen ervoor dat ik meer zelfvertrouwen krijg binnen het sociale leven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

8. De taallessen zorgen ervoor dat ik meer contact krijg met mensen in mijn omgeving. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

9. Mijn taalbehoefte sluit aan bij de taallessen die aangeboden worden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

10. Mijn inbreng over aspecten die ik mis bij de aangeboden taallessen worden verwerkt in 

het taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

11. Ik zou graag meer/ander taalaanbod willen hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 6 Vragenlijst interviews ex-afnemers taallessen NT2 

Open vragen 

 

1. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? 

 

 

2. Met welke reden ben je naar Nederland gekomen? (werk?, gevlucht?, familie?) 

 

 

3. Hoe lang ben je nu in Nederland?  

 

 

4. Hoe oud ben je? 

 

 

 

5. Waarom wilde je taallessen Nederlands volgen? Wat was je doel?  

 

 

 

6. Wat hoopte je met de taallessen te bereiken? Schriftelijk? Mondeling? Lezen/luisteren? 

Werk-gerelateerd? 

 

 

 

7. Wat vond je het moeilijkste om te leren? Schriftelijk? Mondeling? Lezen/luisteren? Werk-

gerelateerd? 

 

 

 

8. Volgde je verplicht de lessen Nederlands? Of op eigen initiatief? 

 

 

 

9. Hoe lang heb je lessen Nederlands gevolgd? 

 

 

 

10. Hoelang en met welke frequentie heb je de taallessen gevolgd en bij welke taalaanbieder 

(s)?  
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11. Was de taalaanbieder toen goed te vinden? Zelf of via een ander? 

 

 

 

12. Was je destijds bekend met andere taalaanbieders? Zelf of via iemand anders? En ben je 

nu bekend met de diverse taalaanbieders? 

 

 

 

 

13. Heb je meerdere taalaanbieders gehad? 

 

 

 

14. Waarom heb je destijds voor de taalaanbieder(s) gekozen waar je bent geweest? 

(verwijzing) 

 

 

 

 

15. En waarom heb je destijds voor die vorm van taallessen gekozen?  

 

 

 

16. Was je tevreden met de taalaanbieder? Zo nee, wat heb je gemist? 

 

 

 

17. Waren er ook mogelijkheden zelf inspraak te hebben op het taalaanbod? 

 

 

 

18. Wat heb je uiteindelijk bereikt/ welk doel heb je behaald met de taallessen? En ben je hier 

tevreden over? 
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19. Is het taalaanbod in de NOP duidelijk? Zijn andere aanbieders bekend? 

 

 

 

20. Heb je veel contact met mensen waarmee je geen Nederlands spreekt? Landgenoten? 

Streekgenoten? Werelddeel? 

 

 

 

21. Heb je veel contact met personen die Nederlands spreken?  

 

 

 

22. Heb je op dit moment werk? Een vaste baan? Vrijwilligerswerk? Opleiding? 

 

 

 

23. Merk je een gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal? Zo ja, waaraan merk je dat?  

 

 

 

24. Is het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal een belemmering voor het vinden 

van werk of het volgen van een studie? 

 

 

 

25. Wat is goed gegaan bij het leren van de Nederlandse taal? 

 

 

 

26. Wat kan naar jouw mening beter in het taalaanbod? Lessen? Tijden? Aansluiting? 

Begeleiding? Uitleg? Tolk? 

 

 

 

27. Heb jij in jouw leerproces knelpunten ervaren? 

 

 

 

28. Wat heb jij in je leerproces als succesfactoren ervaren? 
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29. Wat zijn jouw wensen omtrent het leerproces van Nederlandse taal leren?  

 

 

 

30. Welke aspecten worden volgens jou bij het aanbieden van taalaanbod vergeten, die van 

invloed zijn op het effectief leren van de Nederlandse taal? Tolk? Cultuur? Cultuur 

Nederland? Aanpassing? 

 

 

 

31. Wat is volgens jou het ideaalbeeld hoe iemand het beste de Nederlandse taal kan leren hier 

in Nederland? 

 

 

 

 

 Overige opmerkingen:   
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Stellingen ex-afnemers taallessen NT2 

 
1. Ik wist waar ik naartoe moest met vragen over taalaanbieders en taallessen in de 

NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

2. Ik wist goed te vinden waar ik de taallessen kan volgen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

3. Ik had direct de juiste taalaanbieder gevonden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Ik was en ben bekend met de verschillende taalaanbieders in de Noordoostpolder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Ik wist waarom ik de taallessen wilde volgen, mijn motivatie was duidelijk. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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6. Ik ben tevreden over de taallessen die ik gevolgd heb. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

7. De taallessen hebben ervoor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen binnen 

het sociale leven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

8. De taallessen hebben ervoor gezorgd dat ik meer contact heb gekregen met mensen in 

mijn omgeving. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

9. Mijn taalbehoefte sloot aan bij de taallessen die mij aangeboden zijn. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

10. Mijn inbreng over aspecten die ik heb gemist bij de aangeboden taallessen zijn 

destijds verwerkt in het taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

11. Ik zou graag nog meer/ of een ander taalaanbod willen hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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12. Ik kon mijn knelpunten met betrekking tot de taallessen altijd duidelijk maken bij de 

taalaanbieder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

13. Ik voelde mij tijdens de taallessen gewaardeerd en gerespecteerd als burger in 

Nederland. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

14. Ik voelde mij tijdens de taallessen veilig om mijn mening over het taalaanbod te 

geven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 7 Vragenlijst interviews afnemers taallessen NT1 

 

Open vragen 

 

1. Hoe oud ben je? 

 

2. Welk onderwijsniveau heb je gehad? 

 

3. Merk je in het dagelijks leven problemen met lezen, schrijven, luisteren, rekenen en 

spreken? 

 

4. Waar heb je zelf het meeste moeite mee als het gaat over lezen, schrijven, rekenen, 

luisteren, spreken of computervaardigheden? 

 

5. Zijn er mensen die je weleens helpen met lezen, schrijven, luisteren, rekenen en 

spreken? Bijvoorbeeld bij het invullen van papieren en formulieren. 

 

6. Werk je weleens met een computer? Zo ja, merk je dan daarbij problemen met lezen, 

schrijven en rekenen? 

 

7. Zijn er mensen die je weleens helpen met het invullen van dingen op de computer? 

Bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail of het invullen van je gegevens bij een 

overheidsinstantie (gemeente, politie, etc.) 

 

8. Als je nu al hulp krijgt, wat ga je dan doen als je deze hulp niet meer krijgt? Waar ga 

je dan naartoe? Heb je iemand anders die je om hulp kan vragen? 
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9. Heb je hierdoor moeite om jezelf in de maatschappij te redden? Kun je alles doen wat 

je zelf wilt? 

 

10. Heb je weleens lessen gevolgd om eventuele moeilijkheden op te lossen? Zo ja, ga 

verder naar 16. Zo nee, ga verder met 12. 

 

11. Zo nee, zou je lessen willen volgen?  

 

12. Wat zou je in de lessen willen leren? 

 

13. Hoe zou je de lessen willen volgen? Individueel? Groepen? Alleen theorie in een klas 

of ook in de praktijk? 

 

14. Ben je bekend met mensen die deze lessen aanbieden en die jouw vaardigheden 

kunnen leren, zodat jij jezelf beter kunt redden? 

 

15. Zo ja, wat is het doel geweest van deze lessen? Wat wilde je ermee bereiken? 

 

16. Hebben deze lessen tot een voldoende resultaat geleid? Of heb je nu nog steeds moeite 

met lezen, schrijven, rekenen, spreken en luisteren? 

 

17. Hoe lang volg je lessen bij de huidige organisatie?  

 

18. Heb je deze organisatie goed kunnen vinden? Zelf of via een ander? 
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19. Ben je bekend met andere organisaties? Zelf of via iemand anders? 

 

20. Waarom heb je voor deze organisatie gekozen? (verwijzing) 

 

21. En waarom heb je voor deze vorm van lessen gekozen?  

 

22. Ben je tevreden met de organisatie? Zo nee, wat mis je nog? 

 

23. Is er mogelijkheid om zelf inspraak te hebben op het aanbod? 

 

24. Wat heb je al bereikt/ welk doel heb je al behaalt met deze lessen?  

 

25. Heb je op dit moment werk? Een vaste baan? Vrijwilligerswerk? Opleiding? 

 

26. Is het gebrek aan beheersing van de taal een belemmering voor het vinden van werk of 

het volgen van een studie? 

 

27. Wat gaat goed? 

 

28. Wat kan beter? 

 

29. Wat zijn je knelpunten? 

 

30. Wat zijn je succesfactoren? 
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31. Wat zijn je wensen? 

 

32. Wat is je ideaalbeeld? 
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Stellingen afnemers taallessen NT1 
 

1. Ik wist/weet waar ik naartoe kan met vragen over taalaanbieders en taallessen in de NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

2. Ik weet/wist goed te vinden waar ik de taallessen kan volgen. 

 

 Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

3. Ik had direct de juiste taalaanbieder gevonden/ weet de juiste te vinden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Ik ben bekend met de verschillende taalaanbieders in de Noordoostpolder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Ik weet waarom ik de taallessen volg/wil volgen, mijn motivatie is duidelijk. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

6. Ik ben tevreden over de taallessen die ik nu volg. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 



 

 

 

76 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

7. De taallessen zorgen ervoor dat ik meer zelfvertrouwen krijg binnen het sociale leven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

8. De taallessen zorgen ervoor dat ik meer contact krijg met mensen in mijn omgeving. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

9. Mijn taalbehoefte sluit aan bij de taallessen die aangeboden worden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

10. Mijn inbreng over aspecten die ik mis bij de aangeboden taallessen worden verwerkt in 

het taalaanbod. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

11. Ik zou graag meer/ander taalaanbod willen hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 8 Vragenlijst interviews niet-afnemers taallessen NT1 

 

Open vragen 

 

1. Hoe oud ben je? 

 

2. Welk onderwijsniveau heb je gehad? 

 

3. Merk je in het dagelijks leven problemen met lezen, schrijven, luisteren, rekenen en 

spreken? 

 

4. Waar heb je zelf het meeste moeite mee als het gaat over lezen, schrijven, rekenen, 

luisteren, spreken of computervaardigheden? 

 

5. Zijn er mensen die je weleens helpen met lezen, schrijven, luisteren, rekenen en 

spreken? Bijvoorbeeld bij het invullen van papieren en formulieren. 

 

6. Werk je weleens met een computer? Zo ja, merk je dan daarbij problemen met lezen, 

schrijven en rekenen? 

 

7. Zijn er mensen die je weleens helpen met het invullen van dingen op de computer? 

Bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail of het invullen van je gegevens bij een 

overheidsinstantie (gemeente, politie, etc.) 

 

8. Als je nu al hulp krijgt, wat ga je dan doen als je deze hulp niet meer krijgt? Waar ga 

je dan naartoe? Heb je iemand anders die je om hulp kan vragen? 
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9. Heb je hierdoor moeite om jezelf in de maatschappij te redden? Kun je alles doen wat 

je zelf wilt? 

 

10. Heb je weleens lessen gevolgd om eventuele moeilijkheden op te lossen? Zo ja, ga 

verder naar 16. Zo nee, ga verder met 12. 

 

11. Zo nee, zou je lessen willen volgen?  

 

12. Wat zou je in de lessen willen leren? 

 

13. Hoe zou je de lessen willen volgen? Individueel? Groepen? Alleen theorie in een klas 

of ook in de praktijk? 

 

14. Ben je bekend met mensen die deze lessen aanbieden en die jouw vaardigheden 

kunnen leren, zodat jij jezelf beter kunt redden? 

 

15. Zo ja, wat is het doel geweest van deze lessen? Wat wilde je ermee bereiken? 

 

16. Hebben deze lessen tot een voldoende resultaat geleid? Of heb je nu nog steeds moeite 

met lezen, schrijven, rekenen, spreken en luisteren? 

 

17. Hoe lang volg je lessen bij de huidige organisatie?  

 

18. Heb je deze organisatie goed kunnen vinden? Zelf of via een ander? 
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19. Ben je bekend met andere organisaties? Zelf of via iemand anders? 

 

20. Waarom heb je voor deze organisatie gekozen? (verwijzing) 

 

21. En waarom heb je voor deze vorm van lessen gekozen?  

 

22. Ben je tevreden met de organisatie? Zo nee, wat mis je nog? 

 

23. Is er mogelijkheid om zelf inspraak te hebben op het aanbod? 

 

24. Wat heb je al bereikt/ welk doel heb je al behaalt met deze lessen?  

 

25. Heb je op dit moment werk? Een vaste baan? Vrijwilligerswerk? Opleiding? 

 

26. Is het gebrek aan beheersing van de taal een belemmering voor het vinden van werk of 

het volgen van een studie? 

 

27. Wat gaat goed? 

 

28. Wat kan beter? 

 

29. Wat zijn je knelpunten? 

 

30. Wat zijn je succesfactoren? 
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31. Wat zijn je wensen? 

 

32. Wat is je ideaalbeeld? 
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Stellingen niet-afnemers taallessen NT1 
1. Ik wist/weet waar ik naartoe kan met vragen over taalaanbieders, taallessen en aanbieders 

van digitale vaardigheden in de NOP. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

2. Ik weet/wist goed te vinden waar ik de taallessen kan volgen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

3. Ik had direct de juiste taalaanbieder gevonden/ weet de juiste te vinden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Ik ben bekend met de verschillende taalaanbieders in de Noordoostpolder. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Ik weet waarom ik de taallessen/het digitaal onderwijs volg/wil volgen, mijn motivatie is 

duidelijk. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

6. Ik ben tevreden over de vaardigheden die ik nu heb. 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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7. Meer digitale vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat ik meer zelfvertrouwen krijg binnen 

het sociale leven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

8. Meer digitale vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat ik meer contact krijg met mensen in 

mijn omgeving. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

9.  Mijn vaardigheden sluiten aan bij de taken in mijn dagelijks leven. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

10. Wanneer ik een gebrek (aan basisvaardigheden) ervaar, kan ik dit aangeven en hier wordt 

voldoende mee gedaan. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

11. Ik zou graag meer/ander taalaanbod willen hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

  



 

 

 

83 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

Bijlage 9 Vragenlijst interviews bedrijven 

Open vragen 

 

1. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

 

 

2. Heeft u ook werknemers die de Nederlandse taal minder machtig zijn? 

 

 

3. Waar komen die werknemers vandaan? 

 

 

4. Zijn deze werknemers tijdelijke arbeidsmigranten of hebben zij toch het voornemen om in 

Nederland te blijven? 

 

 

5. Bieden jullie Nederlandse taallessen aan? (niveau, periode, soort lessen) 

 

 

6. Hoeveel deelnemers nemen deel aan deze taallessen op jaarbasis? 

 

 

7. Zijn werknemers verplicht deze lessen te volgen? Welke werknemers komen hiervoor in 

aanmerking? 

 

 

8. Wat is jullie doel als organisatie met het geven van deze Nederlandse lessen? 

 

 

9. Worden deze lessen vanuit de organisatie vergoed? Is hier een budget voor? Of moeten de 

deelnemers het zelf betalen? 

 

 

10. Geven werknemers aan dat zij gemotiveerd zijn om deze taallessen te volgen? 

 

 

11. Als werknemers meer willen leren dan de taallessen die bij jullie aangeboden worden, 

bieden jullie hier ook mogelijkheden voor? Of moeten zij zelf extern gaan zoeken? 

 

 

12. Bent u van mening dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever omtrent het 

aanbieden van taallessen? Waarom wel, waarom niet? 

 

 

13.  Wat gaat goed? 

 

 

14.  Wat kan beter? 
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15. Wat zijn de knelpunten? 

 

 

16. Wat zijn de succesfactoren? 

 

 

17.  Wat zijn jullie wensen? 

 

 

18.  Wat is jullie ideaalbeeld? 

 

 

19.  Wordt er ook verwezen naar een andere partij als het taalaanbod onvoldoende is of niet 

aan de behoefte van de taalafnemer voldoet? 

 

 

20. Weet u wat de rol van de taalmakelaar is? Hoe zou u de rol van de taalmakelaar willen 

zien? 
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Bijlage 10 Vragenlijst interviews belanghebbenden 

 

Organisatie/ afdeling:  

 

Open vragen 

 

1. Wat merkt jullie organisatie/ afdeling met betrekking tot taalproblematiek? 

 

 

2. Met welke groep taalafnemers hebben jullie vooral te maken? (NT1 mensen met 

Nederlands als moedertaal, NT2 mensen met Nederlands als tweede taal, niet-digitaal 

vaardig) 

 

 

 

3. Hoe vaak hebben jullie met taalproblematiek te maken? 

 

 

 

4. Welke gevolgen heeft deze taalproblematiek? 

 

 

 

5. Hoe gaan jullie om met deze taalproblemen? (opleiding, protocol, hulp, 

doorverwijzen) 

 

 

 

6. Welke oplossingen hebben jullie ter beschikking om taalproblemen aan te pakken? 

(Denk bijvoorbeeld aan de tolktelefoon; eigen tolk; vertaalmachine; handen/ voeten; 

samenwerken met iemand uit de buurt) 

 

 

 

7. Als er een taalprobleem is, weet u dan hoe u kunt verwijzen en naar wie? Doet u dat 

ook? 

 

 

 

8. Hebben jullie ook contact met organisaties die taallessen aanbieden? Hoe is de 

samenwerking met andere organisaties die taal aanbieden? 
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9. Wat gaat goed? 

 

 

 

10. Wat kan beter? 

 

 

 

11. Wat zijn knelpunten? 

 

 

 

12. Wat zijn de wensen? 

 

 

 

13. Wat is het ideaalbeeld in de omgang met taalproblematiek volgens jullie organisatie/ 

afdeling? 

 

 

 

14. Wat hebben jullie als organisatie/ afdeling nodig? 

 

 

 

15. Waar ligt jullie zorg? 

 

 

 

16. Hoe is deze op te lossen? 

 

 

 

17. Wat verwachten jullie van de taalmakelaar? 

 

 

 Overige opmerkingen:  
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Stellingen belanghebbenden 
1. Wij hebben dagelijks te maken met taalproblematiek rondom 

cliënten/ouders/leerlingen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

2. Wij hebben dagelijks te maken met cliënten/ouders/leerlingen uit de groep NT1 

(mensen met Nederlands als moedertaal) die taalproblematiek hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

3. Wij hebben dagelijks te maken met cliënten/ouders/leerlingen uit de groep NT2 

(mensen met Nederlands als tweede taal) die taalproblematiek hebben. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

4. Problematiek rondom taal van mijn cliënten/ouders/leerlingen belemmert het contact 

met hen. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

5. Problematiek rondom taal van mijn cliënten/ouders/leerlingen belemmert mijn 

werkzaamheden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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6. Ik signaleer steeds meer problematiek rondom taalvaardigheden in mijn dagelijkse 

werkzaamheden. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

 

7. Voor mijn organisatie is het duidelijk waar ik cliënten/ouders/leerlingen naar kan 

verwijzen als er vragen zijn omtrent taallessen/ondersteuning. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

 

8. Het taalaanbod voor NT1 en NT2 in de gemeente Noordoostpolder is voor mijn 

organisatie geheel inzichtelijk. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

9. Onze organisatie kent een protocol over omgaan met cliënten/ouders/leerlingen met 

taalproblematiek. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

10. Wij weten goed om te gaan met cliënten/ouders/leerlingen met taalproblematiek. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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11. Wij weten taalproblematiek van cliënten/ouders/leerlingen uit de groep NT1 

bespreekbaar te maken. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 

 

 

 

 

12. Wij weten taalproblematiek van cliënten/ouders/leerlingen uit de groep NT2 

bespreekbaar te maken. 

 

Helemaal mee oneens      Helemaal mee eens 
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Bijlage 11 De 20 meest voorkomende nationaliteiten in de NOP 

 
Land van herkomst aantal 

Nederland 39789 

Polen 1643 

Marokko 608 

Duitsland 512 

Indonesië 383 

Turkije 374 

Syrië 362 

Ned. Antillen + Aruba 316 

Suriname 231 

Irak 187 

Iran 175 

Portugal 156 

Somalië 150 

Voormalig Sovjet Unie 121 

Voormalig Joegoslavië 119 

Afghanistan 114 

VK 109 

Canada 100 

België 91 

Zuid-Afrika 88 
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Bijlage 12 Verdeling laaggeletterden over beroepsgroepen 
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Bijlage 13 Sociale kaart 

Sociale kaart taalaanbod Noordoostpolder 2020 

Sociale kaart formeel taalaanbod 

Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

FORMEEL     

Taalaanbod 2-4 jarigen 

 

Startpunt 

(Peuterspeelzalen van 

Startpunt > te noemen 

Startgroepen) 

960 uur VVE aanbod 

 

Door VVE geschoolde 

 pedagogisch medewerkers 

+ ondersteuning Interne 

Begeleiding  

NT1 en NT2  

Peuters van 2-4 jaar 

Ib-er Joyce Boot: 

Joyce.Boot@start-punt.com 

 

Ib-er Jeannette Witjes-Schilder: 

Jeannette.schilder@start-

punt.com 

 

www.start-punt.com 

Basisonderwijs, 

schakelklas 

De Wissel / De Schakel Dagonderwijs aan 

anderstalige leerlingen van 5-

13 jaar. Bevordert doorstroom 

naar regulier onderwijs (basis- 

of VO) 

Anderstalige leerlingen van 

5-13 jaar 

azsdewissel@aves.nl 

Tel. 0638643390 

 

www.ocdewissel.nl 

Basisonderwijs Aves is een 

samenwerkingsstichting die 

scholen voor primair 

onderwijs bestuurt en 

verbindt in de gemeente 

NOP, Kampen en Steenwijk 

Basisonderwijs 

Aves biedt betekenisvol en 

toekomstgericht onderwijs. 

Leerlingen in de leeftijd 

basisonderwijs 

 

 

Stichting Aves 

 

www.aves.nl 

mailto:Joyce.Boot@start-punt.com
mailto:Jeannette.schilder@start-punt.com
mailto:Jeannette.schilder@start-punt.com
mailto:azsdewissel@aves.nl
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Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

Dagonderwijs Zonnebloemschool Dagonderwijs. 

De Zonnebloemschool in 

Emmeloord is een school voor 

Speciaal Onderwijs voor Zeer 

Moeilijk Lerende Kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 20 jaar 

Voor zeer moeilijk lerende 

kinderen van 4 tot 20 jaar 

Zonnebloemschool 

 

www.zonnebloemschool.nl 

Basisonderwijs De Klimboom Dagonderwijs. 

De Klimboom Christelijke 

school Speciaal 

Basisonderwijs voor regio 

Noordoostpolder en Urk 

Leerlingen in de leeftijd 

basisonderwijs 

 

De Klimboom 

 

www.deklimboom.nl 

Voortgezet onderwijs De Optimist Dagonderwijs. 

VSO De Optimist is school 

voor jongeren die extra 

ondersteuning en specifieke 

begeleiding nodig hebben. 

Niveau theoretisch (vmbo-tl), 

of beroepsgericht (bbl/kbl). 

Leerlingen in de leeftijd 

voor voortgezet onderwijs 

De Optimist 

 

www.eduvier.nl/vsodeoptimist 

Middelbaar onderwijs AERES vmbo 

Praktijkonderwijs 

Dagonderwijs. 

Praktijkonderwijs is 

praktijkgerichte opleiding met 

individuele aanpak voor 

moeilijk lerende leerlingen en 

richt zich op wonen, werken, 

burgerschap en vrije tijd. 

Leerlingen die vanaf de 

basisschool een forse 

leerachterstand hebben. 

Praktijkonderwijs 

 

www.aeresvmbo.nl 
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Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

Middelbaar onderwijs, 

schakelklas 

Caleido ISK Dagonderwijs aan 

anderstalige leerlingen van 

12-18 jaar. Bevordert 

doorstroom naar regulier 

onderwijs (VO of MBO) 

Anderstalige leerlingen van 

12-18 jaar 

Caleido ISK 

Tel. 0527635930 

 

www.caleido-isk.nl 

Middelbaar onderwijs, 

traject 18+ 

pilotfase 

Caleido ISK Jongvolwassenen (net 18 jaar) 

kunnen 5 dagen per week 

onderwijs volgen. Pilot tot 1 

februari 

Vluchtelingen van 18 jaar 

zonder asielstatus 

Caleido ISK 

Tel. 0527635930 

 

www.caleido-isk.nl 

Startcollege 

pilotfase 

ROC Friese Poort Intensiever inburgeringstraject 

voor jonge inburgeraars 

Inburgeringsplichtigen 18-

28 jaar 

Nirma Dubric 

Afdelingssecretaresse Educatie en 

inburgering 

0527-634800 

 

Linda Hofman 

Opleidingsmanager Educatie en 

Inburgering 

06-22722041 

 

www.rocfriesepoort.nl 

Schakeltraject MBO 1 ROC Friese Poort NT2 Entreetraject richting 

mbo-niveau 1 met extra 

taalondersteuning. 

Daarnaast wordt 

inburgeringsplicht gemonitord 

Inburgeringsplichtigen <30 

jaar met mogelijkheden 

doorstroom 

vervolgopleiding 

(minimaal A2 niveau). 

Traject duurt 0,5-1 jaar 

Tom Giesen 

Opleidingsmanager Entree/TAB 

0527-634800/ 0654293814 

 

Linda Hofman 

Opleidingsmanager Educatie en 

Inburgering 

06-22722041 

www.rocfriesepoort.nl 

http://www.caleido-isk.nl/


 

 

 

96 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

Taalaanbod ROC Friese Poort Inburgering 

Alfabetisering (A, B en C) 

WEB-NT2 

NT2 (A0 t/m B1) 

NT1 (1F, 2F, 3F) 

Lezen en schrijven 

anderstaligen 

Voor alfabetisering en 

inburgering: 

inburgeringsplichtigen/DU

O-lening 

 

Voor WEB: niet-

inburgeringsplichtigen 

(18+) 

Nirma Dubric 

Afdelingssecretaresse Educatie en 

inburgering 

0527-634800 

 

Linda Hofman 

Opleidingsmanager Educatie en 

Inburgering 

06-22722041 

 

www.rocfriesepoort.nl 

Taalaanbod  COA /AZC Inburgering; 

NT2 lessen en Kennis 

Nederlandse Maatschappij 

maximaal 120 uur per persoon 

Statushouders woonachtig 

AZC Luttelgeest 

COA/AZC Luttelgeest 

Oosterringweg 41 

Luttelgeest 

0887159100 

luttelgeest@coa.nl 

 

www.coa.nl 

 

 

  

mailto:luttelgeest@coa.nl
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Sociale kaart non-formeel taalaanbod 

Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

NON-FORMEEL     

Taal en reken aanbod  

 

 

 

 

Cascade Cascade is gespecialiseerd in 

dyslexie en dyscalculie 

 

Cursussen taal en rekenen 

 

Lezen, spelling, grammatica, 

begrijpend lezen. Coaching in 

verband met (omgaan met) 

dyslexie op de werkvloer 

 

Taalcursussen: 

Engels-Nederlands 

Duits-Nederlands 

Frans-Nederlands 

Doelgroep is basisschool, 

laaggeletterden 1F t/m 3F 

Zowel in kleine groepjes 

als individueel 

 

Taallessen worden in kleine 

groepen/individueel en op 

bedrijf gegeven. Cursussen 

online via facetime of 

Skype mogelijk 

 

Annemieke van der Zwaag 

Tel: 06-20545837 

info@ozc-cascade.nl 

 

www.ozc-cascade.nl 

Taalaanbod: taal op de 

werkvloer 

ROC Friese Poort en 

WerkCorporatie 

Groepsgewijze les gericht op 

grammatica, praktijk, 

inhoudelijke onderwerpen en 

coaching 

Lessen gericht op spreken op 

de werkvloer 

Bijstandsgerechtigden 

(max. 20 personen) 

Lyan van der Horst 

l.vanderhorst@werkcorporatie.nl 

06-13325433 

 

www.werkcorporatie.nl 

Taalaanbod  TalenTrainingCentrum TTC Taalcursussen: 

Vooral Pools-Nederlands 

Ook Engels-Nederlands 

Cursussen online (via Skype) 

Taallessen worden in 

groepen/individueel en in 

company gegeven. 

 

Geen toelatingseisen 

 

Taalniveau: A0-C1 

Tel: 035-6021144 

Tel: 06-16518940 

info@talentraining.nl 

marta@talentraining.nl 

sales@talentraining.nl 

 

www.talentraining.nl 

mailto:info@ozc-cascade.nl
mailto:info@talentraining.nl
mailto:marta@talentraining.nl
mailto:sales@talentraining.nl
http://www.talentraining.nl/


 

 

 

98 Adviesrapport bouwstenen taalbeleid - Esther Schurink-Mossel 

Aanbod Aanbieder Mogelijkheden Doelgroep Contactinformatie 

Taalaanbod  NOP taaltrainingen  Taalcursus: Pools-Nederlands 

 

Taallessen in groepen van 4 

tot 6 personen. 

Mogelijkheid voor 

individuele lessen 

 

Lessen 7 dagen per week, 

ook ‘s avonds en in het 

weekend 

 

Cursussen voor bedrijven; 

groepslessen bij werkgever 

Randweg 25, Emmeloord 

Tel. 0621899028 

emmeloord@noptaaltrainingen.eu 

 

www.noptrainingen.eu 

 

Taalaanbod en overig 

aanbod 

Personeelstrainer Taalcursus: Nederlandse les. 

 

Overig aanbod:  

* Effectief communiceren 

voor Poolse teamleiders. 

*Veiligheid op werkvloer. 

*Regels in Nederland. 

*Werken met Poolse collega’s 

*Workshop cultuurverschillen 

*BHV-trainingen. 

*P&O ondersteuning. 

Trainingen voor Poolse 

medewerkers 

 

Trainingen voor 

leidinggevenden 

 

Jola Criens 

Tel. 0646 888000 

info@personeelstrainer.nl 

 

www.personeelstrainer.nl 

Taalaanbod  Flevotaal 

 

 

Cursussen Arbeidsmigranten, 

Inburgering (Almere) 

* Groeps- en individuele 

taallessen. 

 

*Taal op de Werkvloer – op 

locatie bij bedrijven 

Statushouders en 

arbeidsmigranten 

 

Taalniveau: 0-B2 

Flevotaal – taaltrainingen 

Postbus 26 

8300 AA Lelystad 

info@flevotaal.nl 

Tel. 0614291834 

 

www.flevotaal.nl 

http://www.noptrainingen.eu/
mailto:info@personeelstrainer.nl
mailto:info@flevotaal.nl
http://www.flevotaal.nl/
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Taalaanbod  

 

Mannencentrum Individuele ondersteuning bij 

huiswerkopdrachten 

(inburgering) 

 

Voorbereiding 

inburgeringsexamens 

Mannelijke inwoners van 

de NOP, taalniveau A0 t/m 

A2 

Nijenbeek 4a, Emmeloord 

info@mannencentrumnop.nl 

 

www.mannencentrumnop.nl 

 

Adres van 25-08-2020 tot 15-08-

2020: Bouwerskamp 14, 

Emmeloord 

Taalaanbod  

 

 

Leger des Heils Nederlandse les voor 

beginners A1 en gevorderden 

A2 

Hoogopgeleide, 

gemotiveerde vluchtelingen 

zonder verblijfsvergunning 

 

Maximaal 12 personen per 

groep 

Hanneke Coolen 

Noordzijde 12, Emmeloord 

Tel. 06-4626 4119 

Tel. 0527-785565 

jbmcoolen@gmail.com 

 

Taalaanbod:  

Taalles in praktisch 

Nederlands (spreken) bij 

dagelijkse activiteiten 

Vrouwencentrum Taalgroepjes of individueel 

met vrijwillige taaldocenten 

op verschillende niveaus 

 

Elke dinsdag- en woensdag 

ochtend taalles 

Vrouwelijke inwoners van 

de NOP  

Van starters en analfabeten 

tot gevorderden 

(subgroepen) 

Nijverheidstraat 30, Emmeloord 

info@vrouwennop.nl 

 

www.vrouwennop.nl 

Taalaanbod  Huis voor Taal 

(samenwerking FlevoMeer 

Bibliotheek, Carrefour en 

ROC Friese Poort) 

In taalgroepjes helpen 

vrijwilligers met het oefenen 

van de Nederlandse 

taal. 

 

Koppeling taalvrager aan 

taalvrijwilliger voor taal- en 

maatschappelijke 

ontwikkeling 

Inwoners van de NOP 

 

FlevoMeer Bibliotheek 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

mailto:info@mannencentrumnop.nl
http://www.mannencentrumnop.nl/
mailto:jbmcoolen@gmail.com
mailto:jbmcoolen@gmail.com
mailto:info@vrouwennop.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
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Taalaanbod (non 

formeel): 

Taalles 

 

 

 

 

Stichting Kerk en 

Vluchteling 

Taalles groepen en 

individueel.  

Zowel Nederlands in theorie 

(grammatica) als praktijk 

(gesprekken). 

 

Dinsdag vanaf 9.30 uur (niet 

in schoolvakanties) 

Locatie: House of Joy, 

Oosterringweg 38 Luttelgeest 

Bewoners van het AZC. 

Een diverse groep van 

beginners tot gevorderden. 

ina@hooghiemstra@gmail.com  

 

Taalaanbod: 

Taallessen Nederlands 

W. Bruin Particuliere begeleiding en 

ondersteuning van deelnemers 

bij taal- en 

onderwijsactiviteiten 

Begeleiding voor 

deelnemers van alle 

niveaus (bo, vo, mbo. Hbo, 

wo) met een beperkte 

kennis van de Nederlandse 

of een basiskennis van de 

Engelse of Duitse taal 

wendy.bruin@home.nl  

Taalstages  Gemeente Noordoostpolder 

en WerkCorporatie 

Combinatietraject van stage 

en taalontwikkeling. 

Maatwerk op individueel 

niveau. 

Statushouders in beeld bij 

gemeente NOP. 

Gemeente Noordoostpolder: 

Klantmanager Participatie 

VIA Sociaal 

via@noordoostpolder.nl 

Tel. 0527 633 911 

Taalaanbod  COA/AZC Cursus Basaal Nederlands  Niet-statushouder in 

procedure, woonachtig 

AZC Luttelgeest 

COA/AZC Luttelgeest 

Oosterringweg 41 

Luttelgeest 

Tel. 0887159100 

luttelgeest@coa.nl 

www.coa.nl 

  

mailto:ina@hooghiemstra@gmail.com
mailto:wendy.bruin@home.nl
mailto:luttelgeest@coa.nl
http://www.coa.nl/
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INFORMEEL     

Taalaanbod: spreken en 

luisteren. 

Mannencentrum A.d.h.v. thema’s worden 

onderwerpen en 

voorbeeldzinnen besproken 

Evt. i.c.m. excursie 

Mannelijke inwoners van 

de NOP, taalniveau A0 t/m 

A2 

Nijenbeek 4a, Emmeloord 

info@mannencentrumnop.nl 

 

www.mannencentrumnop.nl 

 

Adres van 25-08-2020 tot 15-08-

2020: Bouwerskamp 14, 

Emmeloord 

Taalaanbod: Taal in de 

praktijk 

Mannencentrum Alle activiteiten zijn in het 

Nederlands. 

Mannelijke inwoners van 

de NOP 

Nijenbeek 4a, Emmeloord 

info@mannencentrumnop.nl 

 

www.mannencentrumnop.nl 

 

Adres van 25-08-2020 tot 15-08-

2020: Bouwerskamp 14, 

Emmeloord 

Taalaanbod: 

Taalmaatjes 

Vrouwencentrum Koppeling van maatjes voor 

taalontwikkeling. 

Vrouwelijke inwoners van 

de NOP 

Nijverheidstraat 30, Emmeloord 

info@vrouwennop.nl 

 

www.vrouwennop.nl 

Taalaanbod: 

Dagelijkse activiteiten 

 

Vrouwencentrum 

 

Dagelijkse activiteiten vanuit 

ontmoeten, verbinden, 

integreren 

 

 

Vrouwelijke inwoners van 

de NOP 

 

 

 

Nijverheidstraat 30, Emmeloord 

info@vrouwennop.nl 

Maandelijks programma brief, 

facebook en website. 

 

www.vrouwennop.nl 

mailto:info@mannencentrumnop.nl
http://www.mannencentrumnop.nl/
mailto:info@mannencentrumnop.nl
http://www.mannencentrumnop.nl/
mailto:info@vrouwennop.nl
http://www.vrouwennop.nl/
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INFORMEEL     

Taalaanbod: Taal in de 

praktijk 

Emmausparochie NOP met 

ondersteuning van Stichting 

De KIM 

Maatjesproject: koppelen 

maatje aan statushouder 

gericht op sociaal contact en 

taalvaardigheid. Maatwerk per 

vraag. 

Statushouders in de NOP Secretariaat Emmausparochie 

NOP. Bereikbaar op dinsdag 

ochtend, tel: 0527 612061. 

infomichael@emmausparochie. 

net 

 

www.emmausparochie.net 
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Sociale kaart digitaal aanbod Noordoostpolder 2020 
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DIGITAAL     

Digitale vaardigheden: 

Digicafé 

 

FlevoMeer Bibliotheek Allerlei vragen m.b.t. gebruik 

van digitale apparaten en 

programma’s kunnen hier 

worden gesteld (e-readers, 

smartphone, computers, 

tablets etc.) 

Inwoners van de NOP Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 

16.00 uur (open inloop). 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl  

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

Digitale vaardigheden: 

Klik en Tik 

 

 

FlevoMeer Bibliotheek  Klik en Tik is een basiscursus 

computervaardigheden en 

zoeken op het internet. 

Inwoners van de NOP (max 

10 deelnemers per keer) 

Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Dinsdagmorgen van 9.00 – 10.00 

uur (open inloop). 

In de dorpen in overleg met 

partners uit het betreffende dorp 

(vb. dorpsbelang, mfa)  

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

Digitale vaardigheden: 

Digisterker 

 

 

FlevoMeer Bibliotheek Digisterker biedt een cursus 

aan bestaande uit 4 

trainingsonderdelen (1-1,5 

uur) m.b.t. het aanvragen en 

werken met Digi-D en e-

overheid 

Inwoners van de NOP 

(max. 8 deelnemers) 

Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

In de dorpen in overleg met 

partners uit het betreffende dorp 

(vb. dorpsbelang, mfa) 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
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Digitale vaardigheden: 

Cursussen, workshops 

en open inloop 

 

 

 

Stichting SeniorWeb 

Noordoostpolder 

Cursussen en workshops 

alsmede 2x per week open 

inloop 

Wegwijs in de virtuele wereld 

en gebruiksgemak van 

computer en smartphone. 

Groep en individueel 

 

Senioren met gemiddeld 

taalniveau uit de NOP  

 

Dhr. J.B. Harwig 

Tel: 06-83382721 

jbharwig@gmail.com 

info@seniorwebnop.nl 

 

www.seniorwebnop.nl 

 

Digitale vaardigheden: 

Taalaanbod  

oefenen.nl 

 

 

Huis voor Taal 

(samenwerking FlevoMeer 

Bibliotheek, Carrefour en 

ROC Friese Poort) 

Oefenen.nl is een uitgebreid 

digitaal programma waarmee 

geoefend kan worden met 

taal, rekenen en digitale 

vaardigheden. Een account 

aanvragen kan in de 

bibliotheek; thuis kan ermee 

geoefend worden. 

Inwoners van de NOP Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

 

 

 

  

mailto:jbharwig@gmail.com
mailto:info@seniorwebnop.nl
http://www.seniorwebnop.nl/
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
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Sociale kaart overig aanbod taal Noordoostpolder 2020 
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OVERIG     

Begeleiding ROC Friese Poort 

Bedrijfsopleidingen 

Cursistenbegeleiding. 

Ondersteuning bij vragen over 

DUO-lening en termijnen. 

Inburgeringsplichtigen Hans Huiskes 

Opleidingsadviseur 

hhuiskes@rocfriesepoort.nl 

 

Boeken, taalspelletjes, 

oefenmateriaal, 

tijdschriften, kranten 

Huis voor Taal 

(samenwerking FlevoMeer 

Bibliotheek, Carrefour en 

ROC Friese Poort) 

- Eenvoudig communiceren 

(boeken voor volwassenen in 

korte heldere zinnen) 

-Startkrant: krant met actuele 

onderwerpen in korte en 

heldere zinnen 

-Woordenboeken, 

taalspelletjes, methodes 

gericht op gezondheid, 

Nederlandse taal 

-Introductie rondleiding 

bibliotheek  

Inwoners van de NOP Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

 

Huis voor Taal pas FlevoMeer Bibliotheek Gratis lenerspas om boeken te 

lenen uit de Huis voor Taal 

collectie 

Taalvrijwilligers Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

 

Ondersteuning 

professionals 

LOWAN Ondersteuning en advies voor 

professionals in het basis- en 

voortgezet onderwijs 

Professionals www.lowan.nl 

 

mailto:hhuiskes@rocfriesepoort.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
http://www.lowan.nl/
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Ondersteuning NT2-VO Ambulante begeleiding 

vanuit Aandacht+ en Vario 

Onderwijsgroep 

Ondersteuning NT2 leerlingen 

in reguliere voortgezet 

onderwijs.  

Advies aan professionals over 

onderwijs aan NT2 leerlingen 

NT2 leerlingen (12-18 jaar) Karin Ruyter 

k.ruyter@vario-

onderwijsgroep.nl 

Tel. 06-48955182 

Ondersteuning 

professionals 

Aves Advies over onderwijs aan 

NT2 leerlingen 

(basisonderwijs). 

Professionals Marije Feddes 

m.feddes@aves.nl 

Tel. 0527-697988 

Deskundigheidsbevorde

ring, intervisie 

 

 

Huis voor Taal 

(samenwerking FlevoMeer 

Bibliotheek, Carrefour en 

ROC Friese Poort) 

Intervisie, 

deskundigheidsbevordering, 

ondersteuning, hulp bij vragen 

over oefenmateriaal 

Taalvrijwilligers, taalmatjes Locatie FlevoMeer Bibliotheek 

Tel: 0880080730 

noordoostpolder@flevomeerbibli

otheek.nl 

 

www.flevomeerbibliotheek.nl 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:m.feddes@aves.nl
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