Jaarverslag taalcoaching 2017
Inleiding
Inwoners van Krimpen worden in dit project geholpen hun taalbeheersing te verbeteren. In de
praktijk zijn dit vooral allochtone inwoners(vluchtelingen en statushouders). In de loop van 2016 zijn
er een paar autochtone inwoners die zich gemeld hebben. Ook in 2017 zijn er een aantal autochtone
cursisten.
In 2014 is dit project gestart met 29 individuele trajecten en 30 vrijwilligers. In 2015 groeide het
aantal deelnemers en vrijwilligers. De 74 behulpzame vrijwilligers in 2017 zijn allemaal getraind
conform de standaarden van de Stichting Lezen en Schrijven. De trainingen worden verzorgd door
een bevoegde docent. In 2017 zijn er 108 deelnemers die bediend worden in de individuele trajecten
en de groepslessen. De meeste vrijwilligers zijn gekoppeld aan een cursist. 18 vrijwilligers zijn
gestopt dit jaar, die zijn al van bovenstaande 74 vrijwilligers afgetrokken. In 2017 zijn 18 nieuwe
vrijwilligers gestart.
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Activiteiten
Individuele trajecten
Er zijn 108 cursisten. We hanteren een trajectduur van één jaar zolang er sprake is van wachtlijsten.
Van 37 cursisten is het traject in 2017 afgelopen, deze zijn al van de 108 cursisten afgetrokken. Er
staan 11 personen op de wachtlijst.
In 2017 zijn 35 nieuwe cursisten gestart.
Van de 108 cursisten zijn er 47 cursisten inburgeringsplichtig en zijn 61 cursisten niet inburgering
plichtig.
De individuele trajecten aan inburgeringsplichtigen zijn altijd ondersteunend aan een formeel
educatietraject.
Groepslessen
In het Onderdak zijn er wekelijks op woensdag groepslessen, uitgevoerd door 5 vrijwilligers aan
gemiddeld 10 tot 15 cursisten.
Overige ondersteuning door vrijwilligers
2 vrijwilligers ondersteunen de schakelklas en de ouderkamer op de Kortlandschool.
1 vrijwilliger assisteert bij alle intakegesprekken.
Toetsing
In 2017 is een begin gemaakt om bij cursisten die niet inburgeringsplichtig zijn een starterstoets af te
nemen (lezen en spreken). Aan het einde van het traject zal deze toets worden herhaald en zo kan de
ontwikkeling van de cursist worden gemeten. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt.
Gebruikte lesmethoden
Tijdens de taalcoaching en de groepslessen voor de niet inburgeringsplichtige cursisten wordt
toegewerkt naar (deelaspecten van) de eindtermen educatie als beschreven in de Regeling
eindtermen educatie 2013.
De coaches gebruiken de volgende materialen/methoden:
Succes
Training en ondersteuning voor vrijwilligers
Periodiek (gemiddeld eens per 8 weken) is er overleg met de vrijwilligers. Nieuwtjes worden verteld,
er word gedeeld waar men tegen aanloopt en tips worden uitgewisseld. Er is tweemaal een training
gegeven voor nieuwe vrijwilligers (12 en 8 deelnemers). Er is een vaste taaldocent die ook na de
training beschikbaar is als er vragen zijn over het cursusmateriaal wat met de cursisten wordt
behandeld.
Tweemaal is de cursus Succes gegeven. Als vrijwilligers deze training hebben afgerond kunnen ze de
lesmethode Succes gebruiken met hun cursisten.
Situering binnen de KrimpenWijzer en netwerk
Binnen de KrimpenWijzer, de vraagbaak voor iedere inwoner van krimpen aan den IJssel, is de
mogelijkheid voor taalcoaching algemeen bekend, er is sprake van korte lijnen en er wordt goed
doorverwezen. Formulierenhulp, waar inwoners geholpen worden met het invullen van formulieren

is een belangrijke doorverwijzer binnen de KrimpenWijzer. Eén van de vrijwilligers van
formulierenhulp is tevens taalcoach, wat de verbinding eenvoudiger maakt. De KrimpenWijzer is
gesitueerd in het gezondheidscentrum waar ook alle huisartsen, een apotheek, fysiotherapie en het
IJssellandziekenhuis zijn gehuisvest. Dat maakt de drempel voor verwijzing door deze partijen laag.
Daarnaast leveren de samenwerking in het Taalnetwerk en de ondersteuning van de
nieuwkomersgroep bij OBS Kortland belangrijke partners voor doorverwijzing op.

Taalcafe in de krant

Taalcafe

Nieuwe taalvrijwilligers hebben hun certificaat behaald, uitgereikt door burgemeester Vroom

Workshop taal: klanken uitspreken

