
Rijk taalaanbod mag nog bekender worden

“Taal opent nieuwe werelden, en daarom is het taalaanbod 
in Vlaardingen groot. Dat doen we samen met alle partners 
en vrijwilligers.”

In Vlaardingen werken gemeente en lokale taal-
aanbieders samen voor een compleet taalaanbod 
in de stad. Voor NT1’ers, mensen met Neder-
lands als eerste taal, en NT2’ers, mensen met een 
andere moedertaal. Laaggeletterden zijn de taal 
niet machtig en kunnen daarom niet helemaal 
meedoen in de maatschappij. Wethouder Arnoud 
Proos en Cora König, manager basisvaardighe-
den, persoonlijke ontwikkeling & collecties in 
gesprek over taal, laaggeletterdheid en het 
Vlaardingse taalaanbod.

Na 31 jaar voor Bibliotheek Rotterdam te hebben 
gewerkt, reageerde König op een vacature bij Biblio-
theek de Plataan in Vlaardingen: “Sinds december 
2021 vervul ik mijn rol bij de lokale bibliotheek. Ik 
maakte de stap van een grote, ambtelijke organisatie 
naar een kleine organisatie met een vierkoppig 
managementteam. Hier ontdekte ik de grote aan-
dacht voor taalaanbod en samenwerkingen met 
bondgenoten uit de stad, onze partners met ieder 
een eigen aanbod op het gebied van taal.” Ook 
wethouder Proos, met in zijn portefeuille onder meer 
Inburgering en Basisvaardigheden, spreekt over een 
indrukwekkend taalaanbod in Vlaardingen: “Zelf ben 
ik dol op taal en ben ik overtuigd van het enorme 
belang ervan in de maatschappij. Mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven en rekenen, ervaren op 
dagelijkse basis de gevolgen. Bij zichzelf, maar ook 
richting hun omgeving. Situaties thuis, op het werk, 
bij overheidsinstanties, de medische zorg; overal krijg 
je te maken met taal. Jezelf kunnen verwoorden en 
verstaanbaar maken neemt veel zorgen weg.”

Bij de bibliotheek is het taalaanbod rijkelijk voor de 
twee doelgroepen, NT1’ers en NT2’ers. König vertelt 

daarover: “Taalvragers komen terecht bij de Taalbalie 
en krijgen een plek bij onze taallessen, worden 
gekoppeld aan Taalmaatjes, ontvangen één-op-één 
begeleiding en kunnen terecht bij onze Taalcafés. 
Per individu wordt bekeken welk programma het 
beste aansluit op de hulpvraag. Ook verwijzen we 
door naar de lokale taalaanbieders in de stad, en vice 
versa net zo. Door de vele vrijwilligers kunnen we 
antwoord geven op de grote vraag naar taalonder-
steuning. In Vlaardingen wordt intensief samenge-
werkt voor een compleet taalaanbod en dat mag 
nog meer onder de aandacht komen.” Proos vult aan: 
“De bibliotheek is een punt waar je terecht kan voor 
een breed taalaanbod. Veel mensen weten dat niet 
en kennen de Plataan alleen als uitleenbibliotheek. 
Door het brede aanbod wordt ook de maatschappe-
lijke functie van de bibliotheek zichtbaar. Het is goed 
om te bese� en dat de mensen waar we het over 
hebben, dit interview waarschijnlijk niet lezen. Ik wil 
daarom Vlaardingers oproepen om in hun omgeving 
uit te kijken naar mensen die taalondersteuning 
willen ontvangen en om samen een bezoek te 
brengen aan de bibliotheek. Creëer een brug naar 
het lokale taalaanbod en maak daarmee het verschil 
voor deze mensen. Niet alleen voor de persoon zelf, 
maar ook eventuele partners en kinderen.”

Opvallend is dat bij taalaanbod vaak gedacht wordt 
aan NT2’ers als doelgroep, maar Proos onderstreept 
de grote behoefte onder NT1’ers: “Mensen die 
Nederlands als eerste taal hebben, en deze niet goed 
kunnen spreken, lezen of schrijven, kunnen dit vaak 
goed verbergen. Een kwetsbare doelgroep die niet 
volledig kan participeren in de maatschappij en 
daardoor belemmeringen ervaart. Als je bijvoor-
beeld een verwijsbrief krijgt van de huisarts, maar 

deze niet goed kunt lezen, is dat een gevaar voor je 
gezondheid. Met taal gaat een wereld voor je open, 
niet alleen bij kinderen, maar ook voor volwassenen. 
Taal is een belangrijk onderdeel van de samenleving, 
waar we werken met procedures, formulieren en 
papieren, en digitale omgevingen.” König: “Elk jaar 
wordt het taalaanbod besproken en stellen we 
onszelf kritische vragen. Waar kunnen we verbete-
ren? Hoe vergroten we ons bereik? Hoe verdiepen 
we onze samenwerkingen? Vanuit dat oogpunt 
creëren we steeds meer een completer taalaanbod 
voor Vlaardingers. Daarnaast is gecijferdheid een 
belangrijke focus, waarmee we deelnemers onder-
steunen bij het omgaan met situaties waarin getal-
len, maten en verbanden een rol spelen. Ook blijven 
we onze vrijwilligers informeren en optimaal betrek-
ken bij het aanbod door het aanbieden van een 
speciaal programma.”

Tijdens de Week van het Nederlands, van 1 tot en 
met 8 oktober, reikt wethouder Proos de Taalhelden-
prijs uit aan drie personen; een taalcursist, taalvrijwil-
liger en bruggenbouwer die zich inzet om mensen 
aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggelet-
terdheid: “We zetten taalhelden in het zonnetje, 
geven aandacht aan het taalaanbod in de stad, en 
laten de kracht van taal zien.” König zegt: “Deze 
verkiezing is een mooi moment om iedereen te 
bedanken voor de inzet en betrokkenheid. Met 
erkenning creëren we een positief e� ect, dat hopelijk 
meer vrijwilligers en deelnemers aantrekt. Naast de 
uitreiking van de Taalheldenprijs ontmoet je lokale 
taalaanbieders bij de marktkraam tijdens de week-
markt op zaterdag 1 oktober. Vind hier alle informatie 
over het taalaanbod en stel direct je vragen.”

“In de bibliotheek volg je non-formeel onderwijs, wat betekent dat je op een laagdrempelige manier en in een ontspannen 
setting de Nederlandse taal eigen maakt.”

Wethouder Arnoud Proos

Cora König

Themakrant Week van het Nederlands

Week van het Nederlands 
Laaggeletterdheid verdient aandacht; in Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Onder 
Vlaardingers zijn dat er zo’n 9.500. Laaggeletterden schamen zich vaak en durven niet om hulp te vragen, terwijl het lokale aanbod groot is. Als 
je niet goed kunt lezen en schrijven, heb je daar elke dag last van. Onder meer tijdens het werk, in privésituaties, bij de dokter en het invullen 
van formulieren. In Vlaardingen maken we ons hard voor laaggeletterden en de kracht van taal. Daarom werken we als gemeente samen met 
allerlei partijen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat begint met een voetlicht schijnen op het thema en het openen van de dialoog.

Van 1 oktober tot en met 8 oktober 2022 vindt de Week van het Nederlands plaats in Vlaardingen. In aanloop naar deze week lees je in dit 
katern interviews met Vlaardingers die zich onvoorwaardelijk inzetten om (anderen) beter te leren lezen en schrijven en informatie over de 
activiteiten in de Week van het Nederlands en de taalaanbieders in Vlaardingen.



De bibliotheek in Vlaardingen is een centraal punt en draagt een maatschappelijke functie uit. Samen 
met het bondgenootschap van basisvaardigheden is een grote wens dat alle mensen in Vlaardingen 
voldoende basisvaardigheden beheersen. Naast dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven 
in de Nederlandse taal, zijn rekenen en digitale vaardigheden onmisbare elementen. Corinne 
Drescher, domeinspecialist persoonlijke ontwikkeling en jeugd, en taalvrijwilliger Willie Pretorius 
vertellen over de mogelijkheden in Vlaardingen.  

Activiteiten 
Week van
het Nederlands
1 oktober – start Week van het Nederlands 
Bezoek onze kraam op de weekmarkt in 
Vlaardingen voor meer informatie over de 
verschillende activiteiten en cursussen om de 
Nederlandse taal te leren en jezelf te ontwikkelen. 
Wil je een ander graag hierbij helpen? Maak een 
praatje met de verschillende organisaties waar je 
vrijwilliger kan worden.

Gehele dag: voorleesmarathon
13.30 uur uitreiking Taalheldenverkiezing
14.30 uur Zing Nederlands met me 

4 oktober van 9.30 tot 11.30 uur:  taalwandeling
Georganiseerd vanuit de verschillende 
taalaanbieders.  
Wil je weten of taalvrijwilliger iets voor je is? Doe 
dan mee met onze taalwandeling vanuit de 
bibliotheek. Je gaat alleen of in een klein groepje 
wandelen met een taalvrager die de Nederlandse 
taal moet leren. Geef je op bij:
 jblijleven@debibliotheekdeplataan.nl 

1 tot 8 oktober: open huis taalaanbieders
Verschillende taalaanbieders openen de deuren 
voor jou. Wil je een les meekijken? Meedoen met 
een taalcafé? In de week van 1 oktober tot 8 
oktober ben je van harte welkom. Of je nou 
vrijwilliger wilt worden of zelf  beter Nederlands 
wil leren.

Stichting Aanzet
Dinsdag 4 oktober van  11.45 tot 13.45 uur, Palet  
Holy (Reigerlaan 99) 
Donderdag 6 oktober van 09.00 tot 11.00 uur, 
De Ark (Baarnhoeve 4)
Meekijken in de lessen. 

Albeda (Buys Ballotlaan 25)
Dinsdagavond en donderdagavond: meekijken in 
de lessen.

Bibliotheek de Plataan
verschillende locaties
Je bent van harte welkom bij alle taalcafés.
Kijk op www.debibliotheekdeplataan.nl  
waar en wanneer.

NL Training  (Bibliotheek Vlaardingen Centrum,  
tweede verdieping)
Dinsdag 4 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
Meekijken in de les.

Taalcentrum (Rotterdamse Weg 176)
Woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur
Meekijken in de les.

Belang van digitale vaardigheden

Corinne Drescher haalde in 1997 haar diploma in 
IDM, informatiedienstverlening en -management en 
werkt nu al ruim 24 jaar bij de bibliotheek in 
Vlaardingen: “Ik heb altijd computerles gegeven op 
verschillende niveaus. Vroeger ging het nog om wat 
het internet precies is en wat je kunt doen met het 
World Wide Web, nu gaat het steeds meer over 
digitale vaardigheden en het regelen van allerlei 
zaken via het internet. Tegenwoordig gaan de lessen 
veel meer de diepte in over bijvoorbeeld de digitale 
overheid, bankzaken, het elektronisch 
cliëntendossier en formulieren correct invullen.” 
Willie is naast taalvrijwilliger bij VluchtelingenWerk 
- een taalaanbieder in de stad, en onderdeel van het 
bondgenootschap - ook docent digitale technieken: 
“Van huis uit ben ik ICT’er en inmiddels al geruime 
tijd met pensioen. Ik wilde graag wat betekenen 
voor anderen en startte met vrijwilligerswerk op het 
gebied van onder meer taal en digivaardigheden. Ik 
kan iedereen aanraden om vrijwilliger te worden; 
naast dat het zinvol werk is, ontmoet je veel mensen 
met verschillende verhalen.”

In de loop der jaren wordt steeds meer maatwerk 
geboden op het gebied van digitale vaardigheden. 
Corinne vertelt hierover: “Digitalisering zorgt ervoor 
dat we zaken nu via het internet regelen, die 
voorheen in persoon of via de post werden 
afgehandeld. Niet iedereen heeft hier direct a�  niteit 
mee, of beschikt over voldoende basisvaardigheden 
om deze zaken zelfstandig te regelen. Ik geef digitale 
vaardigheden op drie verschillende niveaus. Bij de 
lessen van niveau 1 gaan cursisten aan de slag met 
het internet en sociale media in een beschermde 
omgeving. Sommigen leer ik eerst nog omgaan met 
de muis en cursor. Wanneer je doorstroomt naar een 
niveau hoger, werk je in de echte omgeving en leer 
je zoeken op internet, e-mailen, nepnieuws 
herkennen en meer. De cursisten van niveau 3 gaan 
met hun eigen laptop aan de slag en vertel ik over 
het besturingssysteem en wat de mogelijkheden zijn 
voor bijvoorbeeld het importeren van foto’s. De 
achtergronden van cursisten zijn heel divers; er 
komen ouderen, maar ook mensen die op zoek zijn 
naar een nieuwe baan waarvoor ze hun digitale 
vaardigheden willen verbeteren.”

Oefenen.nl wordt veel ingezet tijdens het aanleren 
en verbeteren van digitale vaardigheden. Willie geeft 

zijn cursisten huiswerk mee en verwijst naar de 
online omgeving: “Hier vind je verschillende 
modules en programma’s die je helpen met het 
werken met de computer en internet. Van leren 
WhatsAppen en gebruik van social media, tot veilig 
internetten en gebruik van je DigiD. Cursisten die 
taalles volgen, hebben vaak ook interesse in de 
programma’s voor digitale technieken. Ik help ze met 
het zoeken naar vacatures en e-mailadressen 
aanmaken, maar ook alles wat te maken heeft met 
de digitale overheid en elektronische dossiers. Daar 
kan ik het verschil maken voor mensen. Als ze de 
basisvaardigheden onder de knie hebben en zich 
blijven ontwikkelen op het gebied van digitale 
vaardigheden, wordt het leven makkelijker. Ze 
kunnen volledig participeren in de maatschappij, 
zich verstaanbaar maken en vragen stellen waar 
nodig. Omdat iedereen anders is, zijn de lessen vaak 
gebaseerd op maatwerk. Ken je iemands verhaal en 
achtergrond, dan kunnen we daarop doorpakken en 
de lessen voorbereiden. Ik merk dat het vertrouwen 
en de motivatie groeit wanneer je persoonlijk 
contact maakt en tijd besteedt aan de speci� eke 
hulpvraag.”

Elke derde donderdag van de maand kunnen 
Vlaardingers gratis terecht bij het MediaCafé in de 
bibliotheek. Hier worden vragen beantwoord over 
tablets, smartphones, laptops en e-readers, onder 
begeleiding van vrijwilligers. Het is een 
ontmoetingsplek waar geleerd en gedeeld wordt. 
Corinne: “De bibliotheek wil dat iedereen digitaal 
kan blijven participeren, en heeft een groot aanbod 
op het gebied van digitale vaardigheden. We 
hebben dit jaar ook een prijs gewonnen als meest 
actieve bibliotheek, wat een feestje waard was. De 
lessen worden goed bezocht en we hebben altijd 
ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Elke week kun je 
langskomen voor het IDO spreekuur, waarin we 
informeren over de digitale overheid en welke zaken 
je allemaal online regelt. IDO staat voor 
Informatiepunt Digitale Overheid, het is de 
bedoeling dat iedere bibliotheek zo’n punt heeft. 
Hoewel het aanbod al ruim is, denken we na over 
een nog completer aanbod. We hebben genoeg 
ideeën die we kunnen testen en optimaliseren, zodat 
we maatwerk kunnen blijven leveren aan de mensen 
die het nodig hebben.”

Corinne Drescher

Willie Pretorius

Themakrant Week van het Nederlands
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Jezelf verstaanbaar maken opent deuren
Aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen is het 
lokale Taalcentrum van VluchtelingenWerk 
Nederland gevestigd. Rhimou Bouchrit is team-
leider van het Taalcentrum en al vijftien jaar 
werkzaam bij VluchtelingenWerk. Op de les-
locatie in Vlaardingen worden onder andere 
taallessen, digitale vaardigheden en logopedie 
gegeven. Speciaal voor volwassen anderstaligen 
die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn: “Met 
het aanbieden van logopedie verbeteren we de 
uitspraak en verstaanbaarheid van deelnemers 
die Nederlands als tweede taal hebben.”

“Vluchtelingen die permanent in Nederland mogen 
blijven, kunnen alle hulp gebruiken die nodig is om 
zich Nederlander te voelen. Een toekomst opbouwen 
in een ander land dan je moederland vraagt om 
volledige participatie in de maatschappij. Vluchtelin-
genWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen vanaf 
het moment dat ze worden opgevangen tot ze 
zelfstandig hun weg hebben gevonden. Dat gebeurt 
onder meer met taallessen op verschillende locaties 
door Nederland. In Vlaardingen kunnen NT2-ers, men-
sen die het Nederlands als tweede taal leren, ook 
terecht voor ondersteuning bij de uitspraak en 
intonatie van de Nederlandse taal. De logopedieles-
sen worden gegeven door tweedejaarsstudenten 
logopedie die meteen de theorie in de praktijk 
brengen en zich gespecialiseerd hebben in spraak- en 
taalontwikkeling.

Deelnemers komen via verschillende wegen bij ons 
terecht. Vaak worden ze doorverwezen door andere 
lokale partners zoals de bibliotheek en Stroomop-
waarts. Of, ze zijn via het internet uitgekomen bij ons 

aanbod. In het geval van logopedie is er behoefte 
aan het oefenen met uitspraak en intonatie en 
volgen de deelnemers een NT2-taalcursus. TIjdens 
de logopedielessen focussen we ons op de uitspraak 
en intonatie van de woorden en klanken, zodat 
deelnemers zich beter verstaanbaar kunnen maken. 
Een traject duurt zes maanden en de lessen vinden 
wekelijks plaats op locatie. Daarnaast krijgen de 
deelnemers huiswerk mee om ook thuis aan de slag 
te gaan met hun uitspraak. 

We krijgen veel culturen over de vloer die extra veel 
moeite hebben met de Nederlandse uitspraak en 
hierbij hulp nodig hebben. Om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de hulpvraag, vindt er altijd 
een intake plaats. We zorgen voor een helder beeld 
van de problemen die de deelnemer ervaart op het 
gebied van uitspraak en maken een plan van aan-
pak. In februari en september starten de zes maan-
den trajecten en gaat de deelnemer één-op-één aan 
de slag met de stagiaires. Mocht na deze periode 
nog behoefte zijn aan meer verdieping, dan wordt 
het traject opnieuw verlengd met zes maanden. 
Heeft iemand meer specialistische hulp nodig of is 
de hulpvraag te complex, dan verwijzen wij altijd 
door naar een logopediepraktijk. De logopedieles-
sen bij het Taalcentrum van  VluchtelingenWerk 
Nederland zijn gratis te volgen en bedoeld voor 
cursisten die een NT2-cursus volgen en de taal al 
spreken. We ontvangen veel positieve reacties van 
deelnemers en onze vrijwilligers bij het Taalcentrum. 
Iedereen heeft hetzelfde doel en we willen met 
elkaar tot een goed resultaat komen: het correct 
uitspreken van de Nederlandse taal en je verstaan-
baar kunnen maken in de maatschappij.”

Taalproblemen herkennen bij huurders
Waterweg Wonen werkt hard aan woongeluk in 
Vlaardingen. Begrijpelijke communicatie hoort 
daar ook bij. De grootste sociale verhuurder in 
de stad houdt bij het schrijven van berichten 
rekening met laaggeletterden. Maar er gebeurt 
nog meer zegt Cindy de Munnik, communicatie-
adviseur bij Waterweg Wonen: “We gaan meer de 
wijk in en hebben vaker één-op-één contact met 
huurders die daar behoefte aan hebben.”

“Waterweg Wonen is bondgenoot van B, het (digi)
taalhuis van de Vlaardingse bibliotheek. Het bond-
genootschap bestaat uit organisaties die het pro-
bleem van laaggeletterdheid erkennen en zich 
inzetten voor het herkennen van laaggeletterden in 
de stad. Het thema was ons niet vreemd. Sinds de 
afgelopen jaren houden we steeds meer rekening 
met mensen die niet goed kunnen lezen en schrij-
ven. Collega’s kregen een training om laaggeletterd-
heid te herkennen en deze huurders verder op weg 
te helpen. Ook kregen alle collega’s schrijftrainingen 
om berichten te schrijven die makkelijker leesbaar 
zijn. 

We wijzen onze huurders vaak op de cursussen van 
B. We besteden er aandacht aan in ons magazine 
Watermerk en op onze Facebookpagina. B heeft ons 
geholpen door laaggeletterden mee te laten denken 
over de vernieuwing van ons huurdersmagazine. 
Hierdoor is deze nu toegankelijker en makkelijker 
leesbaar.

Wanneer je de taal niet goed kent, minder goed 
leest, spreekt of schrijft, kan dat problemen geven. 
Door trainingen hebben we geleerd om de signalen 
rondom laaggeletterdheid te herkennen. Zo helpen 

we huurders die extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld bij het invullen van formu-
lieren. Ook adviseren we over het aanvragen van 
huur- of energietoeslag. Een huurder kan echt in 
moeilijkheden komen. Overlast en een huurachter-
stand willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom 
is begrijpelijke communicatie richting onze huurders 
enorm belangrijk. 

Alle collega’s worden betrokken bij het thema 
laaggeletterdheid. Zo maken we het samen leuker 
en makkelijker. Als verhuurder willen we dichtbij en 
betrokken zijn. Dat betekent dat we meer in de wijk 
te vinden zijn en vaker contact hebben met onze 
huurders. Zo hebben we een camper gekocht 
waarmee we door de wijken toeren. Je ziet de 
camper bij kleine of grote activiteiten in de buurt.”

“Twee keer in het jaar starten we met individuele lessen 
logopedie. Hiermee helpen we anderstaligen 
om goed verstaanbaar Nederlands te spreken.”

“Staat de Waterweg Wonen camper bij je in de buurt en heb je een vraag, stap dan zeker binnen.”

Rhimou Bouchrit

Cindy de Munnik
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Maak impact als persoonlijk Taalmaatje
Toevallig je bril vergeten zijn, jezelf verontschul-
digen over je slechte handschrift, of formulieren 
liever zelf thuis willen invullen; het zijn voorbeel-
den van excuses die Monica van der Zon herkent 
onder laaggeletterden. Zij is sinds twee jaar Taal-
maatje in Vlaardingen naast haar fulltime baan 
als leerkracht. Laaggeletterden, die zij liever 
taalvragers noemt, worden wekelijks begeleid en 
ondersteund bij het spreken, lezen, luisteren en 
schrijven van de Nederlandse taal. Monica doet 
dat voor NT1’ers, mensen met Nederlands als 
moedertaal.

Voorheen stond Monica samen met een taaldocent 
als vrijwilliger voor de klas: “Het lesgeven is mij niet 
onbekend en ik vond snel mijn draai als taalvrijwilli-
ger bij de NT1 doelgroep. Toen de docent afscheid 
nam, werd mij gevraagd om de lessen alleen voort te 
zetten. Inmiddels had ik een goed gevoel gekregen 
bij de manier van lesgeven en de hele organisatie 
achter het lokale taalaanbod. Natuurlijk wilde ik 
verder met lesgeven aan deze kwetsbare doelgroep. 
Toevallig heb ik nu twee personen die één-op-één les 
volgen bij mij. Zij krijgen anderhalf uur les per week 
en krijgen huiswerk mee om de Nederlandse taal 
verder te oefenen. Ik kijk per individu wat nodig is om 
diegene echt verder te helpen. Het is al een hele stap 
voor een taalvrager om aan te geven waar ze 
behoefte aan hebben, omdat ze zich vaak schamen 
en hulp vragen moeilijk vinden. Bij de bibliotheek en 
andere taalaanbieders in de stad, kunnen we ze goed 
opvangen, doorverwijzen en verder helpen.”

De twee achtergronden van de taalvragers die 
Monica begeleidt, zijn verschillend en complex: “Het 
blijft een uitdaging om in kaart te krijgen wat iemand 

optimaal ondersteunt in zijn of haar behoeften. We 
doen het stap voor stap en met elkaar, want daar zijn 
we Taalmaatjes voor. De lessen zijn laagdrempelig, 
ontspannen en vaak ook heel gezellig. We hebben 
een gezamenlijk doel waar we naartoe werken. Vaak 
hebben deelnemers de nodige frustraties opgelopen 
door hoe ze voorheen behandeld zijn door bijvoor-
beeld het schoolsysteem. Daardoor vinden ze het 
extra spannend om iets voor te lezen of een vraag te 

beantwoorden. Ik geef les aan een jonge vrouw die in 
het verleden een verkeerde diagnose heeft gekregen 
vanuit het onderwijs en daardoor geen passende 
hulp heeft ontvangen. Momenteel kijkt ze uit naar het 
halen van haar rijbewijs, waar een stukje theorie bij 
hoort. Samen hebben we gekeken naar hoe zij leert 
en wat het beste werkt. Nu kan ik haar ondersteunen 
bij de theorie en aangeven hoe ze dingen kan ont-
houden.”

“Ik moedig mensen met een taalachterstand aan om de bibliotheek binnen te stappen. 
Het lokale taalaanbod is groot en je leert in je eigen tempo en op je eigen niveau.”

Monica van Zon

Taalaanbieders Vlaardingen: samen voor taal

Interviews: Andrea Dronk, fotogra� e: Arend van der Salm

Bibliotheek de Plataan

Bij de bibliotheek ben je altijd welkom om verder te 
leren. Het rijke taalaanbod biedt iedereen de moge-
lijkheid om beter Nederlands te leren spreken, 
schrijven en lezen. Maar ook voor kennis en oefenin-
gen op het gebied van digitale vaardigheden, ben je 
van harte welkom. Je kunt terecht bij het Taalcafé; 
een plek waar mensen samenkomen om met elkaar 
Nederlands te spreken. Voor mensen die al jaren in 
de stad wonen en voor nieuwe inwoners. Dinsdagen 
en vrijdagen kun je aankloppen bij het informatie-
punt Digitale Overheid voor allerlei overheidszaken 
die via het internet worden geregeld. En, elke vier 
weken kun je op het Mediaspreekuur terecht met 
vragen over je computer, tablet of telefoon.

www.debibliotheekdeplataan.nl/Leren/Taal 

Albeda College

Het Albeda heeft een speciaal domein gericht op 
taallessen: Taal & Inburgering. Goede kennis van de 
Nederlandse taal zorgt ervoor dat mensen beter 
functioneren in de maatschappij. We bieden op 
verschillende niveaus een opleiding of cursus voor 
het verbeteren van de taalvaardigheid of inburge-
ren. Zowel voor mensen die Nederlands als moeder-
taal hebben (Nederlands als 1e taal – NT1) en men-
sen die een andere taal als moedertaal hebben 
(Nederlands als 2e taal – NT2). In Vlaardingen wor-
den taallessen gegeven op verschillende niveaus. 

Op de dag kun je terecht voor cursussen voor niveau 
A2 en B1 en ‘s avonds voor niveau A1, A2 en B1.

www.albeda.nl/vlaardingen 

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk heeft een eigen Taalcentrum 
waar taallessen worden aangeboden op verschil-
lende niveau's. Tijdens de groepslessen wordt in 
kleine groepen de Nederlandse taal geleerd. Je leert 
de taal spreken, gesprekken voeren, grammatica en 
oefent met luisteren, lezen en schrijven. Met een 
Taalmaatje oefen je elke week de Nederlandse taal, 
één-op-één bij je thuis of op een publieke locatie. 
Ook kun je aanschuiven in ons computerlokaal, waar 
je in eigen tempo oefent met de Nederlandse taal 
onder begeleiding van een vrijwilliger. Het Taalcen-
trum aan de Rotterdamseweg is vijf dagen per week 
geopend en ook op dinsdag- en donderdagavond.

www.vluchtelingenwerk.nl/nl/locatie/vlaardingen 

NLtraining

NLtraining biedt gratis Nederlandse lessen in Vlaar-
dingen aan iedereen die 18 jaar of ouder is en niet 
meer inburgeringsplichtig. Je gaat aan de slag met 
de Nederlandse taal, maar ook met speci� eke 
thema’s zoals werk. Zo verbeter je de taalvaardigheid 
en kun je je oriënteren op het vinden van werk en 

alles wat daarbij komt kijken. Onze taaltrajecten 
duren ongeveer 15 weken en vinden twee keer per 
week plaats in de bibliotheek in Vlaardingen. De 
lesdagen en tijden zijn: dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.00 tot 16:00 uur, dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9:00 tot 12:00 uur en maandag- en 
woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

www.nltraining.nl 

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet heeft een programmalijn ontwik-
keld genaamd Taalontwikkeling en ouderbetrokken-
heid, en biedt extra ondersteuning en begeleiding 
aan kinderen en ouders die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. We begeleiden ouders bij de 
taalstimulering en schoolontwikkeling van hun kind, 
thuis en op school. Onze projecten vormen een 
doorgaande ontwikkellijn kinderen van 0 tot 14 jaar. 
Zo zijn er gratis taallessen voor ouders die het 
Nederlands onvoldoende beheersen, en geven 
vrijwilligers bij de VoorleesExpress extra aandacht 
aan kinderen met een dreigende taalachterstand.

www.stichtingaanzet.nl/
programmalijnen-en-projecten 

Bibliotheek de Plataan

Bij de bibliotheek ben je altijd welkom om verder te 

Via taal maken we contact met andere mensen en kunnen we participeren in de maatschappij. Taal zorgt voor verbinding en begrip; thuis, op het 
werk, bij de huisarts, online en in publieke gelegenheden. Je maakt jezelf verstaanbaar en kan je ideeën delen met anderen. Wanneer je de Neder-
landse taal onvoldoende machtig bent in spreken, lezen en schrijven, zorgt dat voor belemmeringen. Gelukkig is het taalaanbod groot in Vlaardingen. 
Samen met de gemeente en de bibliotheek, vormen lokale taalaanbieders een breed aanbod van taallessen en taalprojecten.

Themakrant Week van het Nederlands


