
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen. 
Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen.  
Wij vragen uw aandacht voor: 2 interviews die journalist Jos Knaap in Het Praathuis hield met 
een bezoeker en een taalvrijwilliger; het nieuwe landelijke programma ‘Tel mee met Taal’; hoe 
er slim wordt samengewerkt op taalgebied en de resultaten daarvan; de ‘Wet op de Taaleis’ 
die op 1 januari 2016 in werking treedt; cursisten verbeteren hun taalgebruik met  ‘Oefenlingo’ 
 
 

twee Praathuis-interviews door journalist Jos Knaap (tekst en foto’s) 
Mikhael Sabah (bezoeker Praathuis): “Taal is het belangrijkste” 

Als er één ding is dat Mikhael Sabah (44) in de loop van de afgelopen jaren 

heeft geleerd, is het wel dat het spreken en verstaan van de taal van het land 

waar je woont het allerbelangrijkste is voor een goede inburgering. De geboren 

Irakees met het Assyrisch als moedertaal verbleef na zijn vlucht uit oorlogsge-

bied jaren in Syrië en in Turkije voordat hij 2,5 jaar geleden in Oldenzaal neer-

streek. Ook zijn vrouw en twee kinderen zijn inmiddels bij hem ingetrokken. 

lees hier verder over  Mikhael:  

Harry Hoge Bavel (taalvrijwilliger): “Praten en vooral veel uitleggen”    

Gert Toirkens heeft op de derde middag in het Oldenzaalse Praathuis weer 

eens zijn gitaar meegenomen. Twee typisch Nederlandse liedjes staan er op 

het programma: ‘Kom mee naar buiten allemaal’ en ‘Tulpen uit Amsterdam’.  

De tekst geeft voldoende aanleiding voor een uitgebreide discussie onder de 

bezoekers van het Praathuis. ‘De wielewaal, komt die ook voor in Griekenland? 

En de tulpen komen die niet oorspronkelijk uit Turkije? 

De sfeer is ontspannen en dat hoort ook zo, vindt Harry Hoge Bavel, die deze 

middag de leiding heeft.                                         

lees hier verder over Harry:                                                                                                            

Nieuw actieprogramma van 3 ministeries: ‘Tel mee met Taal’ 
Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen le-

zen, schrijven en rekenen, en om moet kunnen gaan met een computer. 

Met het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ komen we een stap dichter bij 

dat streven. We gaan duizenden mensen helpen met taalles. Dat is voor 

laaggeletterden goed nieuws.  

Het is bijzonder dat de ministeries van OCW, SZW en VWS hiervoor de 

handen in elkaar slaan en meebetalen (50 miljoen). Het proefprogram-

ma ‘Taal voor het leven’ dat momenteel in 6 regio’s draait, waaronder 

Twente/IJssel-Vecht, heeft de basis gelegd en zal via ‘Tel mee met Taal’ landelijk wor-

den uitgerold. 

lees hier meer over ‘Tel mee met Taal’: 
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http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/images/stories/docs/downloads/2015/interviews_praathuis.pdf
http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/images/stories/docs/downloads/2015/interviews_praathuis.pdf
http://www.lezenenschrijven.nl/actueel/nieuws/ocw-szw-en-vws-kondigen-gezamenlijk-actieprogramma-tel-mee-met-taal-aan


slim samenwerken loont voor effectieve aanpak van laaggeletterdheid 
Door de samenwerking tussen honderden lokale partners en landelijke 

partijen hebben in 2013 en 2014 meer dan 10.000 laaggeletterden een 

cursus gevolgd. Dit is bereikt doordat instrumenten als de Taalmeter, Taal-

punten en vrijwilligersopleidingen zijn ingezet en bestaande lokale infra-

structuren zijn benut. Zo blijkt uit de nieuwe publicatie ‘Slim samenwerken 

loont. Uitbreiden en versnellen’, over de resultaten van twee jaar Taal voor 

het Leven. Onafhankelijke onderzoek door de Universiteit Maastricht wees 

het volgende uit: 70% van de cursisten kan taal in het dagelijks leven beter 

toepassen. Na de cursus kan men bijvoorbeeld wel ondertitels lezen, ver-

trekstaten van de trein begrijpen of een ansichtkaart schrijven, en 50 tot 

65% van de cursisten krijgt een betere plek in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

betere baan. Circa 53% van de cursisten voelt zich psychisch gezonder en 39% voelt zich fysiek 

gezonder.  

In de regio Twente/Vecht-IJssel waren vanaf 2013 tot september 2014, 817 taalvrijwilligers actief, 

die  zorgden voor de begeleiding van 1.903 taalcursisten. Er waren in die periode 143 partners, 

die voor de nodige toeleiding hebben gezorgd.  
lees hier meer over ’slim samenwerken’ : 

zie ook:  
Het nieuwsbericht van de ministeries op de site van de rijksoverheid 
Het actieprogramma Tel mee met Taal (PDF) 
 

wet op Taalleis treedt 1 januari 2016 in werking 

De Tweede Kamer heeft op 13 november 2014 ingestemd met het Wets-

voorstel ‘Taaleis in de Participatiewet’. Met dit voorstel worden de voor-

waarden waaraan men moet voldoen om een bijstandsuitkering te krijgen, 

uitgebreid: het gaat om de beheersing van de Nederlandse taal op  

niveau 1F (eind basisonderwijs). De gedachte hierachter is, dat als men-

sen met een bijstandsuitkering nog beter de Nederlandse taal spreken en 

schrijven, ze sneller aan een baan komen. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft gehoor ge-

geven aan het dringende verzoek van de VNG om gemeenten voldoende tijd te geven voor in-

voering van de Wet ‘Taaleis in de Participatiewet’ en de ‘AMvB Taaltoets’. De datum van inwer-

kingtreding is nu van 1 juli 2015 verschoven naar 1 januari 2016. 

lees hier meer over ‘Wet op de Taaleis’ :  

 

Oefenlingo 

LINGO is voorlopig niet meer op televisie te zien.  

Maar op www.oefenen.nl kunnen taalcursisten met een bijzondere,  

leerzame LINGO-variant spelen. Er kan worden geoefend op het  

eigen niveau en tegelijk worden gewerkt aan meer taalvaardigheid. 

Klik hier voor een demo  

  

 

  

                                                                                           

   Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 

http://www.lezenenschrijven.nl/actueel/nieuws/slimme-lokale-samenwerking-onmisbaar-voor-effectieve-aanpak-laaggeletterdhe
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2015/03/06/kabinet-investeert-ruim-50-miljoen-in-aanpak-taal-en-leesbevordering.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal.html
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/sociale-zaken/wet-werk-en-bijstand-wwb/nieuws/wet-taaleis-en-amvb-taaltoets-treedt-1-januari-2016-in-werking
http://www.oefenen.nl/
http://oefenen.nl/etvtool/publicaties_html5/Lingo/index_portal.php?ProgramKey=8f3355510a0080aa84115c106b7f27c8&demo=1&unique=20150522aa555ed7230a093490210634&Ticket=20150522aa555ed7230a093490210634
http://oefenen.nl/etvtool/publicaties_html5/Lingo/index_portal.php?ProgramKey=8f3355510a0080aa84115c106b7f27c8&demo=1&unique=20150522aa555ed7230a093490210634&Ticket=20150522aa555ed7230a093490210634

