
FACTSHEET HET BEGINT MET TAAL & STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN  
Het Begint met Taal & Stichting Lezen en Schrijven krijgen regelmatig vragen over wie we zijn en wat we doen. In dit 
factsheet geven we antwoord op de meest gestelde vragen en lichtten we toe op welke vlakken we samenwerken. 

 
 

 
Het Begint met Taal 
Landelijk platform voor 
taalcoaching aan migranten 
(NT2)  

Stichting Lezen en Schrijven & 
Taal voor het leven 
landelijk 
andersteunings-programma voor 
gemeenten en organisaties (NT1, 
NT1,5 en NT2) 
 

Wat vinden wij belangrijk? 
Meedoen in de samenleving begint met taal. Meer dan 
600.000 migranten doen door onvoldoende taalkennis 
niet mee in onze samenleving. Taalcoaching is een 
effectieve methode voor taalontwikkeling en integratie, 
blijkt o.a. uit onderzoek. Een vrijwilliger wordt 
gekoppeld aan (een groepje) migranten en oefent 
wekelijks de taal. Dankzij taalcoaching verbeteren 
migranten hun taal, krijgen ze meer zelfvertrouwen én 
worden ze sneller wegwijs in onze samenleving.  
Het Begint met Taal versterkt ruim 161 aangesloten 
vrijwilligersorganisaties in het land bij het slim 
organiseren van taalcoaching. We bieden praktische 
tips en kennis, trainingen, materiaal en innovatie. 
Hiervoor gebruiken we altijd de expertise van de lokale 
vrijwilligersorganisaties. We weten veel over NT2, 
vrijwilligersmanagement en het opzetten van nieuwe 
initiatieven. Ons doel: vrijwillige taalcoaching effectief, 
zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle migranten 
mee kunnen doen in onze samenleving. 
 

Wat vinden wij belangrijk? 
Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat 
iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, 
rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. 
Dat is bij 2,5 miljoen volwassenen niet het geval (zowel 
Nederlandstaligen als anderstaligen). De stichting 
maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van 
gesprek bij publiek en politiek.  
Taal voor het Leven is een bewezen 
ondersteuningsprogramma van Stichting Lezen & 
Schrijven in opdracht van de Rijksoverheid. Zij werkt 
samen met meer dan 800 organisaties en ondersteunt 
hen in het vinden van de doelgroep, heeft verschillend 
les- en trainingsmateriaal voor cursisten, vrijwilligers 
en professionals.  
Ons doel: door organisaties en netwerken te 
ondersteunen en versterken, waardoor meer 
laaggeletterden bereikt kunnen worden. De impact 
wordt wetenschappelijk gemonitord. 

Hoe werken we samen? 
Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven werken op verschillende vlakken samen.  
✓ Alle lokale vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij beide clubs staan op Taalzoeker.nl. 
✓ Samen zorgen we voor goed lesmateriaal. SpreekTaal 2 is samen ontwikkeld en van Spreektaal 1 en 2 is 

gezamenlijk een printbare versie ontwikkeld. Het Begint met Taal is initiatiefnemer van SpreekTaal. 
✓ We zorgen dat trainingen voor vrijwilligers op elkaar aansluiten en ontwikkelen waar nodig verschillende 

trainingsmodules samen.  
✓ We ontwikkelen gezamenlijk producten ter ondersteuning van vrijwilligers. Zo hebben we verschillende 

e-learningsfilmpjes over taalcoaching in groepen samen ontwikkeld. Het Begint met Taal is initiatiefnemer van 
de eerste reeks e-learningsfilmpjes.  

✓ Landelijk wisselen we kennis uit en denken we samen mee over bijvoorbeeld de Materialenwijzer. 
(initiatiefnemer is L&S samen met de KB) en we houden elkaar regelmatig op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en materialen. We verwijzen naar elkaar door.  

✓ In lokale netwerken werken de verschillende lokale partnerorganisaties samen. 
✓ Webinars van Het Begint met Taal worden als proef opengesteld voor vrijwilligers van Stichting Lezen & 

Schrijven. 

Voor wie? 
Het Begint met Taal richt zich op 
vrijwilligersorganisaties die de participatie van 
migranten willen verbeteren met taalcoaching, d.w.z. 
mensen die Nederlands als tweede taal leren 
(asielzoekers, vluchtelingen, gastarbeiders, 
inburgeraars, gezinsmigranten, arbeidsmigranten) en 

Voor wie? 
Stichting Lezen & Schrijven richt zich op gemeenten, 
taalaanbieders en maatschappelijke organisaties die 
aan de slag willen om taalachterstand te voorkomen 
en laaggeletterdheid te bestrijden bij zowel mensen 
voor wie Nederlands de moedertaal is als 
anderstaligen die moeite hebben met lezen, schrijven, 
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door gebrek aan taalkennis niet meedoen. 
 

rekenen en omgaan met de computer.  
 

Waar? 
Het Begint met Taal heeft op dit moment 161 lokale 
partners. Haar doelstelling is om overal waar behoefte 
is aan taalcoaching een lokaal initiatief op te zetten dan 
wel te ondersteunen bij effectieve taalcoaching.  
 

Waar? 
Stichting Lezen & Schrijven werkt in heel Nederland. 
Ondersteuningsaanpak Taal voor het Leven is in elke 
arbeidsmarktregio in Nederland beschikbaar en heeft 
800 partners met wie samen wordt gewerkt aan 
duurzame lokale netwerken.  
 

Wanneer is de missie bereikt? 
Zolang er vrijwilligersorganisaties zijn die taalcoaching 
organiseren om migranten te laten participeren in onze 
samenleving én behoefte hebben aan een landelijk 
platform, blijft Het Begint met Taal zich inzetten.  
 

Wanneer is de missie bereikt? 
Zolang laaggeletterdheid een probleem is, blijft 
Stichting Lezen & Schrijven zich hiervoor inzetten en 
zal ook in de toekomst (precieze omvang is afhankelijk 
van de financiering) het ondersteuningsprogramma 
Taal voor het Leven blijven uitvoeren  

Wat zijn onze doelstellingen? 
Het Begint met Taal heeft vier speerpunten: 
1. Adviseren en kennis delen over hoe je taalcoaching 

slim en effectief organiseert en 
vrijwilligersmangement inzet. 

2. Iedere migrant die niet goed kan meedoen 
taalcoaching bieden via een taalvrijwilliger 
(een-op-een of in groepsverband). 

3. Actief werken aan het overal beschikbaar maken 
van taalcoaching. 

4. Zo veel mogelijk mensen er landelijk en lokaal van 
bewust maken dat 600.000 migranten niet mee 
doen en taalcoaching een belangrijke oplossing is. 
We vragen aandacht voor taalcoaching bij politiek 
en overheid.  

Wat zijn onze doelstellingen? 
Stichting Lezen & Schrijven heeft vier speerpunten: 
1. Kennis verzamelen en delen 

over laaggeletterdheid.  
2. Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of 

rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren. 
3. Actief werken aan het voorkomen van 

laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen 
te stimuleren bij kinderen en ouders. 

4. Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 
2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Daar 
moet iets aan gedaan worden! 

  

Waar kun je ons voor benaderen? 
Het Begint met Taal is gespecialiseerd in vragen over: 
✓ Hoe je migranten vindt en ondersteunt; 
✓ Hoe je vrijwilligers vindt, bindt en begeleidt; 
✓ Hoe je effectieve taalcoaching organiseert en 

kwaliteit biedt met beperkte middelen en 
mankracht; 

✓ Welke materialen geschikt zijn voor taalcoaching? 
✓ Hoe andere organisaties in het land taalcoaching 

aanpakken? 
✓ Wat je rol is als vrijwilligersorganisatie? 
✓ Hoe je ervoor zorgt dat je taalcoachactiviteiten 

duurzaam worden ingebed? 
✓ Hoe je je kennis vergroot als coördinator? 
✓ Hoe je je taalproject zichtbaarder maakt in je eigen 

gemeente? 
✓ Hoe je bedrijven en andere interessante partners 

aan je taalcoachactiviteiten bindt? 

Waar kun je ons voor benaderen? 
Stichting Lezen & Schrijven is gespecialiseerd in vragen 
over: 
✓ Agenderen van het thema algemeen en hoe op de 

lokale agenda zetten? 
✓ Inzet van instrumenten om laaggeletterden te 

herkennen en bespreekbaar te maken 
✓ Vinden en begeleiden van laaggeletterden en het 

opzetten van kwalitatief goede trajecten voor hen 
(zowel les- als trainingsmateriaal) 

✓ Opzetten van nationale, regionale en lokale 
(taal)netwerken; 

✓ Vrijwilligers en professionals opleiden om te 
ondersteunen bij laaggeletterdheid; 

✓ Opzetten van een Taalhuis;  
✓ Omdenken vanuit laaggeletterdheid binnen 

bedrijven, ziekenhuizen en vele andere 
organisaties; 

✓ Als je interesse hebt in het kennisnetwerk van 
vrijwilligerstrainers. 

 

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/onderzoeken
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/agendering
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Meer weten? 
Neem contact op via: 
Stichting Het Begint met Taal 
Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht 
030-2422841 
info@hetbegintmettaal.nl 
www.hetbegintmettaal.nl 

Meer weten? 
Neem contact op via: 
Stichting Lezen & Schrijven 
Parkstraat 105, 2514 JH Den Haag 
070-3022660 
info@lezenenschrijven.nl 
www.lezenenschrijven.nl 
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