Met taal meer kans
Humanitas District Noord

“Ik wilde beter
Nederlands leren, maar
kende niemand. Mijn
taalmaatje hielp mij op
weg .”

OVER HUMANITAS
Humanitas District Noord organiseert in 10 afdelingen
taalondersteuning. In 16 afdelingen zijn er
voorleesprojecten.Taalondersteuning is mogelijk voor
beginners en gevorderden en is bedoeld voor
iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal.
De taalvrijwilligers zijn actief in één-op-één les,
conversatiegroepen, Taalcafés en Taalhuizen.
Voorleesvrijwilligers lezen voor aan kinderen tot 12
jaar. Op vaak speelse wijze worden kinderen meer in
contact gebracht met de Nederlandse taal. Ouders
worden hier zoveel mogelijk bij betrokken.
Het is belangrijk om wat je
leert tijdens een taalcursus
ook in de praktijk te kunnen
brengen. De taalondersteuner
of voorleesvrijwilliger is soms
het enige contact met
Nederlanders. Het contact met
vrijwilligers is belangrijk om de
taal beter te leren spreken, je
netwerk uit te breiden en zelf
actief te worden. Kortom om
mee te kunnen doen in de
samenleving.

Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun s
 ituatie.
Jaarlijks helpen ruim 22.000
goed geschoolde vrijwilligers
zo’n 60.000 deelnemers.
Wij werken binnen zes
thema’s: eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien, detentie
en thuisadministratie.

> 1000
DEELNEMERS
TAAL

HUMANITAS
WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen

> 700
VRIJWILLIGERS
TAAL

Resultaten
Voorlezen vergroot de woordenschat en
bevordert de taalontwikkeling van
kinderen. Taalondersteuning geeft
volwassen meer mogelijkheden om de taal
in de praktijk te oefenen. De
spreekvaardigheid van deelnemers wordt
hiermee vergroot. Daarnaast breiden zowel
deelnemers als vrijwilligers hun contacten
uit. Nieuwkomers leren meer over
gewoonten in Nederland en vrijwilligers
leren van andere culturen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers kunnen gebruikmaken van
het online trainingsaanbod van Humanitas
en bijeenkomsten bijwonen over het
omgaan met praktijksituaties,
interculturele communicatie en passend
lesmateriaal. Daarnaast gebruiken we ook
de trainingen en het lesmateriaal van de
organisatie 'Het Begint met Taal' en de
trainingen en het materiaal van 'Stichting
Lezen en Schrijven'. Ook zijn er regelmatig
bijeenkomsten om ervaringen uit te
wisselen, van elkaar te leren of thema's te
bespreken zoals interactief lezen,
articulatie, uitspraak en het vergroten van
spreekvaardigheid. Vrijwilligers kunnen
altijd terugvallen op een vrijwillige
coördinator. Door training, begeleiding,
persoonlijke aandacht en het leren van
elkaar biedt Humanitas maatwerk en
kwaliteit.

Deelnemers
Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De
vraag van de deelnemer(s) staat centraal.
Samen met de vrijwilliger(s) bepaalt men
zelf wat men gaat doen, waar, op welke
tijdstippen en hoe lang. De meeste
deelnemers zijn niet in Nederland geboren.
Hun achtergrond varieert van laag- tot
hoogopgeleid. We zijn er echter ook voor
mensen die in Nederland geboren zijn met
een taalachterstand.

Ahmed: "Ik ben erg blij
met de hulp van Ria, ik
doe zelf nu ook
vrijwilligerswerk."

HUMANITAS District Noord

050-3120633
info.noord@humanitas.nl
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Wim: "Hasan was in het
begin erg bang om
fouten te maken. Nu hij
met mij kan oefenen
durft hij steeds meer te
praten."

Locaties
De volgende afdelingen hebben een
voorlees- en/of taalprojecten.
Voorlezen: Groningen, Midden-Groningen,
DAL, 't Hoogeland, Veendam/Pekela,
Oldambt, Westerkwartier, Leeuwarden
e.o., Heerenveen,
Smallingerland/Opsterland, De
Stellingwerven, De Friese Meren,
Zuidwest-Friesland,
Emmen/Borger-Odoorn, Meppel e.o. en
Zuid-Drenthe
Taalcafés/conversatiegroepen: Groningen,
't Hoogeland, Assen, Midden-Drenthe en
Zuid-Drenthe
Individuele taalondersteuning: Groningen,
MIdden-Groningen, 't Hoogeland,
Veendam/Pekela, Leeuwarden e.o., Assen,
Coevorden, Emmen/Borger-Odoorn en
Midden-Drenthe
De individuele taalondersteuning vindt bij
de deelnemer thuis plaats, op een
specifieke locatie, in het Taalhuis en soms
doet men ook opdrachten in de praktijk.

Humanitas District Noord is lid van de
organisatie Het Begint met Taal. Hierdoor
kunnen de taalvrijwilligers gebruik maken
van het trainingsaanbod en materiaal van
deze organisatie. Daarnaast werken
we samen met de Stiching Lezen en
Schrijven, Biblionet, de ROC's en lokale
welzijnsinstelllingen in het terugdringen
van laaggeletterdheid. Vrijwilligers kunnen
de training 'herkennen en signaleren
laaggeletterdheid' volgen en verwijzen
naar de Taalhuizen. Daarnaast zijn er ook
thuisadministratiegroepen die werken met
speciaal materiaal voor laaggeletterden of
die helpen met het vergroten van digitale
vaardigheden. Via de campagne Smakelijk
Lezen zamelen we geld in om onze
vrijwilligersprojecten voor taalontwikkeling
mogelijk te blijven maken.

Samen
SAMEN is een initiatief van een aantal
vrijwilligers en vluchtelingen die betrokken
zijn bij de begeleiding van nieuwkomers.
Zij delen graag hun ervaringen als
vrijwilliger, deelnemer of beide. Op deze
manier willen zij de dialoog op
gang brengen tussen mensen die daarvoor
open staan maar niet weten hoe ze het
kunnen aanpakken. Hoe voelt het om als
vluchteling gezien te worden in
Nederland? Wat kom je tegen? Wat is
nodig om een plek te verwerven? Wat kun
je als Nederlander doen, wat zijn de
kansen en mogelijkheden om nieuwkomers
te ondersteunen bij het leren van de
Nederlandse taal? Wil je een presentatie
bijwonen of de groep uitnodigen? Neem
dan contact op via
info.noord@humanitas.nl of 050-3120633.

Hans: "Ik wist niet dat er
zoveel Nederlanders zijn
met een
taalachterstand."
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Anne: “ De moeder
steekt ook veel op van
de taalspelletjes en het
zoekboek vindt ze ook
erg leuk!”

Samenwerking en
ontwikkelingen

