Taal bij
opvoeding

Groepjes
Waar let je op bij het
samenstellen van groepjes?

1-op-1

Volwassen anderstalige leerders
kunnen een taalleervraag hebben
binnen het domein opvoeding.
Deze domeinkaart biedt informatie
over leerders en hun leervragen en
inspiratie voor het organiseren van
betekenisvolle ondersteuning door
vrijwilligers.

Hoe ziet 1-op-1
taalcoaching eruit?
De begeleider is ook ouder/opvoeder.

Aan welke leervragen kun je denken? *
Verschillende opvattingen over onderwijs
Contact leggen met andere ouders
Voorbereiden op zwangerschap
Aanmelden voor zwangerschapsyoga
Voorlezen
Praten met je kind

Ondersteuning
Aan welke ondersteuning kun je denken? *

Leervragen








 Dat het taalniveau van deelnemers niet te
veel van elkaar verschilt.
 Dat de deelnemers bij voorkeur kinderen
hebben in dezelfde leeftijdscategorie.








Praten over gedrag
Zitting nemen in de OR
Schoolgids begrijpen
Naar het consultatiebureau gaan
Helpen bij huiswerk
Tienminutengesprek voeren

 Een groepje ouders dat met een vrijwilliger
oefent om met een leerkracht in gesprek te gaan.
 Een anderstalige ouder koppelen aan een Nederlandssprekende ouder op school, ouderbuddy’s.
 Taalhuis Eemland – taalcafé voor taal bij opvoeding en uitwisselen van ervaringen met opvoeden
in Nederland.
 Een inloopspreekuur voor vragen over het
Nederlandse schoolsysteem.
 Ouders komen met hun kinderen in de bibliotheek
om onder begeleiding van een vrijwilliger te
ontdekken wat zij voor boeken leuk vinden.
 Voorlezen met vaders op de voetbalclub.
* Dit is puur een selectie.
Er zijn nog vele andere mogelijkheden.

Aantallen

Locaties

Aantal potentiele leerders

Waar komen deze mensen?

Laaggeletterde anderstaligen **

394.030

Inburgeringsplichtigen ***
- Gezinsmigranten

18.196

- Overig

1.539

Het basis- en voortgezet onderwijs zijn evidente vindplaatsen
voor mensen met vragen in dit leerdomein. Maar denk ook aan
professionele aanbieders van educatie, TOB-cursussen die op
scholen worden gegeven, sociale diensten, kinderdagverblijf,
IKC’s en werkgevers.

Voldaan aan inburgering op A2 ***
- Gezinsmigranten

19.967

- Overig ****

1.121

Ontheven voor inburgering ***
- Gezinsmigranten

1.123

- Overig

339

** naar deﬁnitie GeletterdheidinZicht.nl
*** totalen vanaf 2013 tot 1 september 2020
**** (o.a. familieleden van kinderen onder het kinderpardon en geestelijk bedienaren)

Totaal

436.315
“Naast mijn werk in de tuinbouw, heb ik ook twee fantastische
dochters. Ze houden allebei van voetbal. Nu zag ik een oproep
voor jeugdtrainers bij hun club; ontzettend leuk! Ik mag nog wel
een beetje aan mijn taalniveau werken, zodat alle kinderen
mij begrijpen als ik uitleg geef. Op de voetbalclub geven ze
daar een cursus voor en oefenen we ook de taal die ik nodig
heb als trainer.” Tomasz (37)
In de leeswijzer vindt u meer achtergrondinformatie over deze
domeinkaarten en de totstandkoming hiervan.

Portretten

“Zelf kom ik uit de Dominicaanse Republiek, maar ik woon
alweer een tijd in Nederland. Mijn jongste is 3 en gaat nog niet
naar school. Die oudste twee gaan al wel naar school, maar ik vind
het soms lastig om ze te helpen met hun schoolwerk. Ik begrijp ook
niet alles wat er staat of wat de juf wil dat ik thuis doe. Ze vindt het
moeilijk om haar twee schoolgaande kinderen te helpen bij het leren.
Daarom ga ik nu naar een kofﬁe-avond op school. Dan leer ik de andere
ouders ook een beetje kennen en krijg ik meer kans om Nederlands te
praten.” Àna (38)
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