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Laagtaalvaardige vrouwen naar een 
betere toekomst! 

Swaentje van Sprundel - Coördinator Taalhuis Haarlemmermeer 
Ilse van der Caaij - Projectleider Stichting Lezen & Schrijven 
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Wie ben ik?
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Wat wil ik doen?
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o Voor veel taaltrajecten is het doel: meedoen
o Meedoen is meer dan alleen basisvaardigheden
o Wat komt er nog meer bij kijken?

Wat wil ik doen? – vanuit deelnemers



5

Nel (48) werkte altijd in de schoonmaak voordat 
ze moeder werd. Haar man werkt en regelt thuis 
de financiën. Hun kinderen zijn nu het huis uit. 
Nel zorgde lange tijd voor haar zieke moeder, 
maar die is vorig jaar overleden.

Ze weet nog niet goed wat zij wil en wat ze kan. 
Ze volgt wel al een tijdje taalles. Dat was een 
grote stap. In de les doen ze het kaartspel In je 
kracht. Dit inspireerde Nel om te starten met de 
cursus In je kracht. Samen met iemand uit haar 
taalles nu ze ook als vrijwilliger in een 
verzorgingstehuis.

Wat wil ik doen? – vanuit deelnemers
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In je kracht!

Wat heb ik nodig om 
te groeien?

Welke ‘rollen’ heb ik?

Waar droom ik van?

Wat betekent het om vrijwilligerswerk 
te doen?

Wat doe ik graag? Welk werk past bij mij?

Werkboek Gids voor vrijwilligers Kaartspel In je kracht

9 bijeenkomsten Vaste volgorde Start- en eindgesprek 
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Sita (37) is kortgeleden gescheiden. Ze komt 
erachter dat ze geen idee heeft hoe ze haar 
financiën moet regelen. En soms begrijpt ze 
brieven van bijvoorbeeld de gemeente ook niet 
goed. Sita start een cursus over financiën en  
thuisadministratie. 

Ze komt erachter dat ze het leuk vindt om te 
leren. Ze volgt nu ook taalles en wil een baan 
gaan zoeken. Maar wat betekent dat allemaal? 
Voor de financiën? En voor de schoolgaande 
kinderen? Sita start met de cursus Jouw leven 
& werk.

Wat wil ik doen? – vanuit deelnemers
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Hoe ziet mijn 
leven er nu uit?

Jouw leven & werk

Hoe werkt de 
kinderopvangtoeslag?

Wat zijn mijn sterke punten?

Welke stappen richting werk kan ik 
nu zetten?

Wat moet ik regelen als ik 
ga werken?

Hoe kan ik mijn tijd van te voren plannen?

Werkboek Gids voor vrijwilligers

11 bijeenkomsten Vaste volgorde Start- en eindgesprek 
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Voor jezelf?

Wat komt er allemaal bij een eigen bedrijf 
kijken? Is dat iets voor mij?

Wat gaat mijn bedrijf leveren? 
Producten of diensten?

Welke vaardigheden 
kan ik nog leren?

Heb ik genoeg basisvaardigheden om een 
bedrijfsplan te schrijven?

Hoeveel geld heb ik nodig en ga 
ik genoeg verdienen?

A2/1F, vanaf les 7 hoger. 
Gaat deelnemer verder?

Werkboek Gids voor vrijwilligers www.taalvoorhetleven.nl 

11 bijeenkomsten Vaste volgorde Start- en eindgesprek 

http://www.taalvoorhetleven.nl
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Toolkit empowerment

o Cursussen (In je kracht, Jouw leven & Werk, 
Voor jezelf?) of maatwerk

o Verbinding met andere aanbod Stichting Lezen 
& Schrijven 

o Inspiratie, wervingsmaterialen, een inkijkje in de 
vrijwilligerstraining

o www.taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment 

http://www.taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment
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In praktijk
o EVA lesgroep: Taalhuis én Werkbieb
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In praktijk
o Pilot 2018 → start 2 EVA groepen oktober 2018
o Januari 2019: in de Basisschool Rijsenhout
o Voorjaar 2019

o Nu: 2 EVA-lesgroepen
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In praktijk

o   
o   
o   
o   
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Inhoud EVA-lessen
15 lessen van 2 uur in Bibliotheek Hoofddorp

o Empowerment: In je Kracht-werkbladen/werkboek van 
Stichting Lezen & Schrijven

o Taal: Succes! en eigen inbreng vrijwilligers

➔ 2 vrijwilligers
➔ deelnemers eigen werkboek
➔ koffie en thee
➔ laatste les: hapjes en certificaat
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EVA-luatie



16

Effecten op de deelnemer - EVA pilot

o Groter bewustzijn kwaliteiten, wensen en mogelijkheden;
o Zich sterker voelen en meer eigenwaarde krijgen; 
o Sociale kring vergroten en actiever worden in het dagelijks leven.
o Vergroten toekomstperspectief, zien van nieuwe kansen voor 

werk of opleiding: 
➔ Betaalde baan 25%
➔ Vrijwilligerswerk 27%
➔ Stage 13%
➔ Op zoek naar baan 28%
➔ Betaalde baan met begeleiding 16% 

o Verbeteren taalvaardigheid (60%) en toepassen van de taal in de 
praktijk (73%)
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‘Ik vind het beter als deze cursus 
verdelen op basis van het niveau van 

cursisten’.

‘Deze lessen moeten doorgaan.’

 ‘Als er meer lessen of andere 
cursus’.

‘De docent zijn aardig en 
behulpzaam, elke vraag die je niet 

snapt. Dank u wel!’

‘Helemaal top. Prima lessen voor 
mensen, dat is goed gedaan.’

‘Meer Nederlandse woorden 
begrijpen, leren en spreken.’

‘Meer grammaticalessen kan 
beter zijn’.
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Vervolg

o Intake bij aanvang van cursus:

➔ A1-A2 niveau spreken
➔ Laag opgeleid (geen HBO/WO)
➔ Werkloos; nu/later willen werken of opleiding
➔ Willen werken aan zelfvertrouwen, taal komt 

op tweede plaats
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Vervolg

o Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven, KB 
en POI’s 

o Pilots met Taalhuizen 2019-2020
– Rol in het doorverwijzen van en naar aanbod buiten 

de basisvaardigheden en/of
– Opstart empowermentaanbod 

o ilsevandercaaij@stichtinglezenenschrijven.nl
o swaentje.van.sprundel@debibliotheekhaarlemmermeer.nl 

mailto:ilsevandercaaij@stichtinglezenenschrijven.nl
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Dank voor jullie aandacht!

Vragen?

Suggesties?

Opmerkingen?


