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MENSEN MAATSCHAPPELIJK 
SUCCESVOL MAKEN
Het thema van deze Koers, Educatie en Inburge-
ring, ligt ons na aan het hart. Het Alfa-college is 
bij dit thema betrokken als school maar ook als 
werkgever. Wij willen als school mensen maat-
schappelijk succesvol maken, in de breedste zin 
van het woord. Als ROC kunnen we daarin een 
grote toegevoegde waarde bieden, met educatie, 
inburgering en mbo-onderwijs. 

Als school werken we voortdurend aan het verder 

ontwikkelen van programma’s en trajecten. Daarbij 

kijken we naar meer maatwerk. Wat werkt het beste 

voor inburgeraars met een bepaalde school- of werk-

achtergrond of van een bepaald niveau? Hoe kunnen 

we reageren op verschillen in instroom? Hoe kunnen 

we laaggeletterden bereiken en hun taalniveau zodanig 

verhogen dat zij volwaardig mee kunnen doen in de 

samenleving? Hoe leiden we vluchtelingen tijdens of 

na hun inburgering succesvol toe naar het mbo, hbo 

of universiteit? 

Er is niet één succesvol recept. Wat we wel weten, is 

dat goede kennis van de Nederlandse taal en cultuur 

essentieel is en dat we daarin als maatschappij veel 

moeten investeren. We moeten ons ervan bewust zijn 

dat grote groepen niet goed kunnen lezen en 

 functioneel analfabeet zijn. Er is steeds meer ‘zelf-

service’; je maakt een digitale afspraak bij de tand-

arts, je moet je eigen zorgverzekering regelen en je 

declaraties online indienen, etc. Dit vraagt niet alleen 

om kennis van het Nederlands maar ook om digitale 

geletterdheid. En kennis verwerven is één, maar die 

kennis moet je ook onderhouden. Als je de taal niet 

aanbiedt en bijhoudt, zakt het weg. Je moet taal 

 dagelijks toepassen. Daarom is les in de Nederlandse 

taal bij alle mbo-opleidingen verplicht. 

Wij zullen zelf als school en werkgever ook het 

 goede voorbeeld moeten geven en onze brieven en 

informatie in duidelijk en begrijpelijk Nederlands 

moeten  schrijven. Met het boekje Taal werkt geven 

we werknemers hiervoor tips. 

We doen steeds meer kennis en ervaring op. Zoals je 

in deze Koers kunt lezen, zijn we ondernemend en 

proberen we nieuwe methoden uit in pilots. We 

 geven extra lessen in Nederlands en bieden taalstages, 

op onze eigen school of bij één van onze partners. 

Wij werken veel samen met regionale en landelijke 

partners en werkgevers om problemen aan te  pakken, 

kansen te grijpen en invloed uit te oefenen op beleids-

niveau. Dat is onze gezamenlijke maatschappelijke 

opdracht.

Christien de Graaff

Lid College van Bestuur van Alfa-college
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TAALHUIS  4

Johnny (59) bestelde laatst voor het eerst iets 
op internet. “Ik en de computer waren eerder 
echt geen vrienden.” De voormalig administra-
tief medewerker zit sinds een tijdje thuis zonder 
werk en kwam via het UWV bij het Taalhuis in 
Groningen terecht. Daar krijgt hij - net zoals de 
overige 33 deelnemers op die locatie - extra 
 begeleiding op het gebied van lezen, schrijven, 
rekenen en digitale vaardigheden. Om zijn 
 kennis en vaardigheden bij te spijkeren en zo 
 beter mee te kunnen draaien in de maatschap-
pij. Met de lessen Klik en Tik worden hij en de 
 computer steeds beter bevriend. En kan hij, 
naast een internetbestelling doen, nu ook 
 internetbankieren, iets op Google opzoeken en 
een  sollicitatiebrief zonder dt-fouten schrijven.

Het Taalhuis is een landelijk initiatief, waarvoor 

 Stichting Lezen en Schrijven een paar jaar geleden de 

aanzet gaf. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen 

mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en 

 omgaan met de computer. De Taalhuizen moeten hier 

verandering in helpen brengen. In Groningen zijn er 

inmiddels vier Taalhuizen, met dank aan de gemeente 

Groningen, ROC’s Alfa-college en Noorderpoort, 

 Humanitas, Groninger Forum en Taal voor het Leven. 

Het Alfa-college coördineert twee van de vier in 

 Groningen. De locatie aan de Klaprooslaan heeft 

 Simone van Leusden, coördinator taal- en activerings-

trajecten bij het Alfa-college, onder haar hoede: 

“Mensen uit de wijk kunnen hier terecht met alle-

daagse vragen, van het invullen van een formulier tot 

het schrijven van een sollicitatiebrief en het lezen van 

moeilijke post. Hoeveel betaal je als je 10% korting 

krijgt? Hoeveel liter verf heb ik voor zoveel m2 nodig? 

De kracht van het Taalhuis is dichtbij de mensen zitten.” 

Auteur: Sanne Plantinga

“ SINDS IK HIER KOM GAAT MIJN  
LEVEN IN EEN STIJGENDE LIJN”,  
ZEGT DEELNEMER JOHNNY (59)

TAALHUIS SPIJKERT VAARDIGHEDEN  
LAAGGELETTERDE WIJKBEWONERS BIJ
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TAALHUIS  5

MIDDENIN DE WIJK

Letterlijk en figuurlijk dichtbij, want het Taalhuis zit 

ook écht middenin de wijk. Het is gesitueerd in het 

Jongerencentrum OosterParkwijk (JOP), omgeven 

door een picknicktafel, veel groen en een speeltuin-

tje. Medewerker van het WIJ-team Saskia Nijburg 

komt in haar werk in de wijk veel mensen tegen die 

wel wat hulp kunnen gebruiken op het gebied van 

taal,  rekenen en digitale vaardigheden. “Wij zijn het 

 eerste aanspreekpunt als mensen in de wijk iets nodig 

 hebben. Van een scootmobiel aanvragen tot 

vrijwilligers werk helpen zoeken. We komen iedere 

dag in aanraking met de doelgroep en krijgen steeds 

meer door dat financiële problemen vaak samen-

hangen met laaggeletterdheid.” En dat klopt, want 

Groningen scoort hoog op de lijst van ‘arme  

gemeenten’ van het CBS. Niet perse een plek om 

trots op te zijn.

SCHAAMTE

“Daarom zijn we een hechte samenwerking aange-

gaan met het Taalhuis”, gaat Saskia van het WIJ-team 

verder. “Het Taalhuis heeft ons ook geleerd waar we 

bij mensen op moeten letten, om te ontdekken of ze 

inderdaad laaggeletterd zouden kunnen zijn. Mensen 

schamen zich hier vaak voor en zijn er goed in om dit 

te verbergen. Het is dan ook heel moeilijk om  erachter 

te komen en het bespreekbaar te maken. Bij het  

WIJ-team vragen we vaak of ze zelf hun naam en 

 probleem willen opschrijven. Dit kan dan een aan-

leiding zijn om te vragen: “Goh, heeft u vaak hulp 

nodig bij dit soort dingen?” Hierdoor kun je het 

 gesprek aangaan.” 

INDIVIDUEEL TRAJECT

Blijkt het dat iemand wel wat hulp kan gebruiken op 

het gebied van lezen, schrijven, rekenen en omgaan 

met de computer? Dan koppelt Saskia van het WIJ-

team die wijkbewoner aan Simone van het Taalhuis. 

Zij bekijkt wat het niveau is en bepaalt in een intake-

gesprek wat de leerwens is. Wil iemand nog een 

 diploma halen? Dan kan ze vanuit haar rol bij het 

 Alfa-college diegene koppelen aan het ROC. Wil 

 iemand leren e-mailen, de krant lezen of internet-

bankieren? Dan stellen ze samen een individueel 

 traject op, dat aansluit op de leerbehoeftes.  

Vrijwilligers begeleiden de deelnemers en werken 

met materiaal van Stichting Lezen en Schrijven. “Maar 

als je met computerles bezig bent en je wilt ineens 

weten hoe je online je bankrekening in kunt kijken, 

dan kun je dat ook gewoon vragen. Het hoeft  allemaal 

niet binnen de gebaande paden. Als je wat wilt 

 weten, kan dat altijd wel even tussendoor. Dat is zo 

fijn!”, zegt deelnemer Johnny Groenboom. 

VERSCHILLENDE CULTUREN

Naast Johnny lopen er ook veel andere culturen over 

de drempel van het Taalhuis. Het Taalhuis staat open 

voor iedereen die wat hulp kan gebruiken op het ge-

bied van taal, rekenen en omgaan met de computer. 

“We merken bij sommige deelnemers dat hun lessen 

hier soms maar de enige activiteit in de week is voor 

ze. Het heeft dus ook een sterke sociale functie”, 

 vertelt Saskia. “Ook dat proberen we te stimuleren, 

bijvoorbeeld met het Taalcafé dat we na de zomer 

wekelijks willen gaan organiseren. 

MENSEN UIT DE WIJK 
KUNNEN HIER TERECHT 

MET ALLEDAAGSE VRAGEN



“Mensen uit de wijk kunnen hier 
terecht met alledaagse vragen, 
van het invullen van een 
 formulier tot het schrijven van 
een sollicitatiebrief en het lezen 
van moeilijke post. Want de 
kracht van het Taalhuis is 
dichtbij de mensen zitten.” 
- Simone van Leusden
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TAALHUIS  7

Wijkbewoners met een migratieachtergrond kunnen 

hier Nederlanders ontmoeten, Nederlanders die 

 geïnteresseerd zijn in andere culturen kunnen hier 

ook terecht. Samen spelen ze spelletjes, drinken ze 

koffie, hebben ze het gezellig. We gaan binnenkort 

ook deelnemers vragen een gezond recept uit eigen 

land te koken voor een groep mensen, tijdens een 

middag Werelds Koken. Ook hierin komen veel 

 elementen samen die goed zijn voor hun ontwikkeling: 

boodschappen doen, kosten berekenen, uitleg geven 

over de gerechten.”

DE TAAL VERLEERD

Terwijl Saskia en Simone aan het woord zijn, zitten 

twee vrijwilligers op de achtergrond elk aan een tafeltje 

met een eigen deelnemer. Zij doen mee aan de taal-

cursus ‘WIJ spreken’, die bedoeld is voor status-

houders die maar heel summier Nederlands spreken. 

Saskia: “Dit zijn vaak mensen die al lang geleden zijn 

ingeburgerd, maar waarbij de kennis van de 

 Nederlandse taal verwaterd is. Bijvoorbeeld omdat ze 

weinig contact hebben buiten hun eigen netwerk van 

landgenoten om. Fietsen verleer je nooit zeggen ze, 

maar een taal wel. Gelukkig pakken ze het weer snel 

op.” De vrijwilligers en deelnemers werken aan hun 

woordenschat, vaak aan de hand van thema’s. “Alle-

maal thema’s die dichtbij hun belevingswereld liggen: 

gezondheid, familie en vrienden, boodschappen 

doen, naar de dokter, sport, vakantie, kleding en 

 uiterlijk. We oefenen in de context en merken dat dit 

goed werkt”, vult Simone aan. 

EINDELIJK ZELF HAAR ABONNEMENT OPGEZEGD

Naast dat het Taalhuis zelf veel verbinding zoekt met 

de wijk, worden de meeste deelnemers doorverwezen 

door ‘toeleiders’ in de stad, zoals het UWV en de ge-

meente. De grootste doorverwijzer zijn de WIJ-teams, 

die de wijkbewoners vaak het beste in beeld hebben. 

Vaak zijn dit mensen die qua niveau tussen mbo-2 en 

mbo-3 in zitten. Mensen die wel kunnen lezen en 

schrijven, maar niet voldoende. “En ze komen hier 

omdat ze dat zelf graag willen. Er wordt ze niks 

 opgelegd, want dat werkt niet. Mensen willen vaak 

meer grip op hun eigen zaken, meer zelfredzaam 

worden, meer zelfvertrouwen krijgen”, vertelt Simone. 

Saskia gaat verder: “Eerder dit jaar vertelde een 

 deelnemer mij dat het haar eindelijk was gelukt haar 

telefoonabonnement op te zeggen. Dat probeerde ze 

al een hele tijd, maar ze kreeg het niet voor elkaar.  

Nu ze WIJ spreken had gevolgd, lukte het wel, 

 vertelde ze vol trots en ontroering. Kijk, dacht ik. Daar 

doen we het nou voor!”

VAKDIPLOMA OP CV

Nog een diploma halen van een bepaald vak, zodat je 

dit op je cv kunt zetten en je daarmee weer meer kans 

maakt in de arbeidsmarkt kan daar ook bij horen. Als 

deelnemers aangeven dat ze dit willen, kan Simone 
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BARN TALKS  8

INBURGEREN EN DAN DOORSTROMEN: HOE GAAT DAT? 
Bij het Alfa-college kunnen statushouders inburgeren via een regulier traject op A2- tot en met B1-niveau. 

Daarnaast kunnen zij via geïntegreerde trajecten zich voorbereiden op en doorstromen naar het mbo  

(Entree nt2, schakeljaar mbo 3/4) en hbo/wo (voorbereidend jaar).
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hen - met haar korte lijntjes met het mbo - verder 

helpen bij het Alfa-college. Die heeft sinds kort een 

bijzondere tak binnen de afdeling Inburgering en 

Educatie, waar mensen bijvoorbeeld een diploma 

 Nederlandse taal kunnen halen. En zo ook officieel 

kunnen aantonen dat ze bekwaam zijn in dat speci-

fieke vak. “De animo daarvoor is zo groot, dat we nu 

meerdere momenten in het jaar gaan  aanbieden om 

in te kunnen stromen. Binnenkort zijn de uitreikingen 

van de eerste diploma’s, heel  bijzonder”, vertelt 

 Simone trots.

SNELLER GAAT NIET

Eén van de mensen die hopelijk zijn diploma straks in 

ontvangst mag nemen, is Johnny. Johnny heeft niet 

alleen de computerlessen Klik en Tik gevolgd en zich 

klaargestoomd op het halen van zijn VCA-diploma via 

het Taalhuis, maar is ook doorgestroomd naar de 

 Nederlandse lessen op het Alfa-college. “Maandag 

hadden we het bij het Taalhuis over de punten uit een 

verhaal kunnen halen”, vertelt Johnny. “De kern uit 

een tekst halen, bedoel je toch?”, vult Simone aan. 

“Ja, dat bedoel ik”, zegt Johnny. “Toen zei ik tegen 

Simone: “Daar wil ik tijdens mijn Nederlandse les mee 

bezig.” Op dinsdag, de volgende dag, hebben we dit 

gelijk in de les opgepakt. Sneller gaat echt niet.  

Geweldig!” 

VISITEKAARTJES NAAR HET UWV

Hoewel de meeste deelnemers zich vaak schamen 

voor hun laaggeletterdheid, omdat het nog zo’n 

 taboe is in onze maatschappij, schreeuwt Johnny het 

bijna van de daken dat hij zo blij is met het Taalhuis: 

“Sinds ik hier kom gaat mijn leven in een stijgende 

lijn. Ik zie alles anders, breder. Er gebeuren nu ook 

alleen maar leuke dingen. Je bent gek als je zo’n kans 

laat lopen. Heb laatst al een hele stapel visitekaartjes 

van Simone naar het UWV gebracht, hopelijk komen 

daardoor nog veel meer mensen zoals ik naar het 

Taalhuis!”, sluit Johnny enthousiast af.
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Inburgeren kan een stuk beter, vinden ze in 
Hoogeveen en Hardenberg. Met drie dagdelen 
scholing per week - wat de standaard is binnen 
het Nederlandse inburgeringsproces - kom je 
niet zo ver als zou kunnen. Daarom bieden de 
locaties van het Alfa-college in Hoogeveen en 
Hardenberg sinds kort extra taalondersteuning 
aan aan inburgeraars. Het grootste doel daar-
van? De taal van de werkvloer leren spreken en 
beter worden in taalvaardigheden die nodig 
zijn om een opleiding te kunnen halen. 

VAKTAAL IN HOOGEVEEN

Sinds 2013 zijn niet meer de gemeentes, maar 

 inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun eigen  

inburgeringstraject. Zij mogen zelf kiezen hoe en waar 

ze hun inburgeringsexamen willen halen.  Gemeentes 

zijn wel verantwoordelijk om mensen aan het werk te 

 krijgen. Zo ook de gemeente Hoogeveen, wiens werk-

coaches onder andere inburgeraars  moeten helpen 

aan een baan, stage of vrijwilligerswerk. Hendrik  Jansen 

is zo’n werkcoach, bij de gemeente Hoogeveen: “We 

merken bij inburgeraars dat ze het lastig vinden om 

vaktaal te leren. En te begrijpen hoe de Nederlandse 

bedrijfscultuur werkt. In de reguliere scholing zijn de 

lessen veel gespitst op toetsen halen. Ze gaan heel 

erg over boodschappen doen, koffie drinken met de 

buren. En totaal niet over werk.”

STAP NAAR WERK VERKLEINEN

Om die stap naar werk voor inburgeraars makkelijker 

te maken, sloegen de gemeente Hoogeveen - samen 

met de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden - 

en het Alfa-college de handen ineen. Het Alfa-college 

biedt sinds begin 2017 een avond- en middagles extra 

taalondersteuning aan, aan inburgeraars die via de 

 gemeente een stageplek hebben gekregen. “Dit zijn 

mensen die al een aardig taalniveau hebben en  relatief 

snel leren. Mensen van wie wij denken en  hopen dat ze 

straks een betaalde baan hebben én houden”, gaat 

Hendrik verder.

VAN GEREEDSCHAP TOT VERKEERSREGELS

Naast de verplichte cursus Oriëntatie op de  Nederlandse 

Arbeidsmarkt (ONA) die het Alfa-college geeft, doen 

de inburgeraars ook mee aan de lessen Vaktaal.  

EXTRA TAALONDERSTEUNING  
VOOR INBURGERAARS VOOR EXTRA 
KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Auteur: Sanne Plantinga
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Hetty de Boer, docent NT2 bij het Alfa-college in 

Hoogeveen, verzorgt beide vakken. “Bij de lessen 

Vaktaal leer ik ze niet alleen vergaderen of een e-mail 

schrijven, maar ook taalvaardigheden die specifiek 

met hun beroep te maken hebben. Een monteur leert 

veel benamingen van gereedschap bijvoorbeeld, terwijl 

een chauffeur meer heeft aan de regels in het verkeer. 

Iedere inburgeraar heeft wat anders nodig. Samen met 

twee Pabo-studenten proberen we iedereen  zoveel 

mogelijk individuele aandacht te geven. Wat kwam 

 iemand bijvoorbeeld tegen in zijn stage? We beginnen 

klassikaal en gaan dan verder op ieders niveau.”

CHAUFFEURS ZONDER RIJBEWIJS

De groep aan wie Hetty lesgeeft is heel divers. Het 

zijn vooral mensen die zo’n 1 tot 1,5 jaar in Nederland 

zijn en ongeveer eind A1-niveau hebben van de 

 Nederlandse taal. Dat wil zeggen dat ze vertrouwde 

woorden en eenvoudige korte zinnetjes begrijpen en 

zichzelf al een beetje duidelijk kunnen maken. Hetty: 

“In onze lessen proberen we ze meer woorden te 

 leren en gesprekken aan te gaan. En ze te laten 

 ontdekken hoe je een baan krijgt in Nederland, wat 

hun eigenschappen en competenties zijn en wat hun 

diploma waard is hier. Want het is lang niet vanzelf-

sprekend dat ze met hun diploma uit eigen land direct 

in Nederland aan het werk kunnen. Ik had bijvoor-

beeld drie chauffeurs in de groep die in eigen land 

vrachtwagens hadden gereden, maar geen rijbewijs 

hebben. “Oh jee”, zeiden ze. “Moet je in Nederland 

een rijbewijs hebben?””

STATUSVAL

Hoewel de meeste deelnemers al diploma’s en een 

werkverleden hebben, betekent de komst naar 

 Nederland voor hen vaak wel een carrièreval naar 

 beneden. “Een high school noemen ze in eigen land 

een universiteit, terwijl een universiteit in Nederland 

een heel ander niveau heeft. Sommige mensen 

 maken daardoor ook nog een statusval mee. Voor de 

lager opgeleiden is het vaak makkelijker om in 

 Nederland aan een baan te komen. Die zijn handig 

met hun handen en als ze de vaktaal eenmaal  spreken, 

komen ze er wel. Maar er zat bijvoorbeeld ook een 

55-jarige internist op onze locatie. Hij weet precies 

hoe het lichaam in elkaar zit en hoe het systeem 

werkt, maar hij spreekt nauwelijks Engels en 

 Nederlands. Met alleen een diploma ben je er dan 

nog lang niet. Die zoektocht gaat soms met vallen en 

opstaan. De een kan wat makkelijker de knop 

 omzetten dan de ander en denken: wat ik gedaan 

heb was mooi, maar nu ga ik opnieuw beginnen. Dit 

kan best moeilijk zijn voor ze.”

OUDE VAK OPPAKKEN

De Eritrese Atoprhan Redi (32) is een van de 

 deel nemers aan de extra taalondersteuningslessen 

in Hoogeveen. Hij werkte in Eritrea twee jaar lang als 

auto monteur en moest toen het leger in. Nu hij in 

 Nederland is, wil hij zijn oude vak weer oppakken. 

“Het is wel anders. Hier bestuderen we met een 

 computer het probleem van de auto. Dat is makkelijker 

en mooi. Bij Hetty heb ik veel geleerd. Hoe je met 

klanten omgaat bijvoorbeeld.”

MENS TUSSEN DE MENSEN

Deelnemers zien groeien, zich mens voelen tussen de 

mensen, dat is wat Hetty motiveert in haar werk. 

“ Afgelopen vrijdag hadden we de laatste les Vaktaal. 

Er waren tranen bij het afscheid. Maar ze  mogen me 

altijd bellen als er wat is. Prachtig, ze waren zo dank-

baar! Ik vind het een van die mooiste dingen die er is, 

de connectie werk en studie goed voor elkaar krijgen 

bij deze groep mensen.”

VOOR EEN LEVEN

Ook Hendrik merkt het enthousiasme onder de deel-

nemers: “In de eerste groep zat een man die in de 

eerste week al meer had geleerd dan in een jaar 

 inburgering, zei hij. Ze zijn heel blij dat ze zo’n kans 

krijgen. Hoewel het soms ook wel slikken is: 16 uur 

stage en 5 dagdelen les. Maar we werken dan ook 

niet voor een diploma, maar voor een leven.”

EXTRA TAALONDERSTEUNING VOOR INBURGERAARS  10
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“Het liefst zitten deze studenten  
tussen hun Nederlandse klasgenoten, 
maar dat vinden ze ook nog heel 
spannend. Omdat ze weten dat ze 
fouten maken. En dat die vaak niet 
worden verbeterd als je in een klas 
met 24 anderen zit. Hier zeggen we 
het wel, als ze bijvoorbeeld bepaalde 
woorden steeds omdraaien. Soms 
herhalen we zinnen wel 10 keer en 
dan lachen we er om samen.”  
- Anke Roelofs

EXTRA TAALONDERSTEUNING VOOR INBURGERAARS  11
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DE TAALKLAS IN HARDENBERG

Het was het idee van docent Anke Roelofs zelf: een 

avondklas met extra taalondersteuning oprichten, 

speciaal voor NT2- en Entreestudenten die met een 

opleiding op niveau 2 zijn begonnen. Omdat ze 

 merkte dat er een ‘groot gat’ zit tussen niveau 1 en 

niveau 2 voor mensen die de Nederlandse taal nog 

niet zo goed spreken. In principe mag iedere student 

met zijn eigen niveau en vraagstuk zich voegen bij 

De Taalklas en er is heel veel mogelijk, maar zeker is 

wel: je komt er taalvaardiger uit dan dat je er in ging.

WOORDENSCHAT IS ESSENTIEEL

In oktober 2017 ging De Taalklas van start, iedere 

donderdagavond. De meeste studenten zijn overdag 

weg, dus moest dit op de avond gaan plaatsvinden. 

“Het grootste probleem voor inburgeraars blijft de 

taal”, vertelt Anke. “Aan taal heb je gewoon heel 

veel, daar komen vaardigheden uit voort. Vaardig-

heden die je nodig hebt om een opleiding op niveau 

2 te kunnen doen, zoals verslagen schrijven, een 

 presentatie geven en de juiste vakwoorden kennen. Ze 

zijn niet gewend om verslagen te schrijven, wat in het  

Nederlandse onderwijssysteem wel heel gebruikelijk 

is, en krijgen met veel moeite iets op papier. Laatst 

slaagde een meisje niet voor haar examen omdat ze 

niet wist wat het woordje ‘teek’ betekent, en daar-

door de hele tekst niet begreep. Om opdrachten te 

kunnen begrijpen is je woordenschat essentieel.” 

ZINNEN 10 KEER HERHALEN

Een van de 9 deelnemers nam zijn huiswerkopdracht 

van de opleiding Installatietechniek mee naar de 

avondklas. Anke en haar derdejaars student 

Onderwijs assistent helpen hem daar dan mee. 

Anke leende een boek van haar collega van Installatie-

techniek en ging het stap voor stap met de student 

door. “Zo staan er nog wel meer opleidingsboeken in 

de kast hier”, lacht Anke. “Het liefst zitten deze 

 studenten tussen hun Nederlandse klasgenoten, maar 

dat vinden ze ook nog heel spannend. Omdat ze 

 weten dat ze fouten maken en dat die vaak niet 

 worden verbeterd als je in een klas met 24 anderen 

zit. Omdat ze toch wel begrijpen wat je zegt. Hier 

zeggen we het wel, als ze bijvoorbeeld bepaalde 

woorden steeds omdraaien. Soms herhalen we  zinnen 

wel 10 keer en dan lachen we er om samen.”

VERSCHILLENDE CULTUREN, DEZELFDE PROBLEMEN

De groep studenten is heel verschillend. Anke: “Dat 

is  er ook zo leuk aan. Er zit een Armeense jongen 

bij  die Installatietechniek studeert, een Syriër die 

Elektro techniek doet, twee Somalische meisjes, een 

Sri Lankese en een Congolees die Dienstverlening 

 studeren. Allemaal hele verschillende culturen en 

 achtergronden, maar ze lopen wel tegen dezelfde 

problemen aan. Hier komen ze samen en leren ze van 

elkaar.”

EIGEN TEMPO

De Syrische Mohammed en Somalische Faaisa zijn 

twee van Ankes studenten. Allebei zijn ze heel blij 

met de extra taallessen die ze krijgen. Mohammed wil 

graag elektromonteur worden en vindt het heel 

 belangrijk om de Nederlandse taal goed te beheersen. 

Na driekwart jaar merkt hij al veel verbetering: 

“ Vooral  met spreken. Ik vind het goed dat we zelf 

mogen kiezen wat we willen leren en gaan doen. Het 

lukt me nu om goed contact met mensen te maken”, 

zegt Mohammed zelfverzekerd.

Faaisa heeft vooral moeite met verslagen maken: 

“Dat vind ik lastig. Ik kom hier om mijn verslagen af te 

kunnen maken. Iedereen doet het op zijn eigen tempo, 

dat is fijn. Ik merk dat ik vooral beter ben geworden 

in zinnen maken. En het was altijd fijn en gezellig bij 

Anke in de klas. Volgend jaar wil ik weer komen.”

JIJ KRIJGT DE HELFT VAN MIJN DIPLOMA

Met haar Taalklas wil Anke eruit halen wat er in zit bij 

de studenten. “Als ik even verder mag dromen, zou ik 

nog wel meer mensen willen helpen. Meer Taalklas-

sen aan willen bieden, ook op andere avonden of lan-

gere lessen. Ik hoop voor deze mensen dat ze het di-

ploma halen wat ze graag willen halen, dat het ze 

lukt. Eén van de jongens zei tegen me: “Anke, over 

twee jaar krijg jij de helft van mijn diploma.” Prachtig 

toch?”, lacht Anke.
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ALFA-COLLEGE SCOORT  
HOOG OP TEVREDENHEID EN  
SLAGINGSKANS INBURGERING
AL TIEN JAAR 
KEURMERK 
BLIK OP WERK
Inburgeraars van het Alfa-college 

geven een hoge waardering voor 

hun inburgeringstraject: een 8,4. 

Dit is opnieuw een stijging; het 

jaar daarvoor gaven zij een gemid-

deld rapportcijfer van 8,1. Dit blijkt 

uit het klanttevredenheidsonder-

zoek van Stichting Blik op Werk. 

Ook de slagingspercentages zijn in 

2017 verder gestegen en scoren 

boven het landelijk gemiddelde. 

Onlangs heeft Stichting Blik op 

Werk, een onafhankelijk  kwaliteits- 

en kennisinstituut, het tevreden-

heidsonderzoek naar inburgering-

strajecten bij het Alfa-college over 

2017 afgerond. Marcel Werkman, 

opleidingsmanager Educatie & In-

burgering bij het Alfa-college: 

“We scoren voor zowel tevreden-

heid als slagingspercentages het 

hoogst in het Noorden. Dit bete-

kent veel voor ons. We willen onze 

inburgeraars de beste start in 

 Nederland geven. Dat doen we 

door inburgeraars zo hoog moge-

lijk op te leiden, zodat ze verder 

kunnen in het Nederlandse onder-

wijssysteem of op de arbeidsmarkt. 

We hebben bijvoorbeeld diverse 

schakeltrajecten waar inburgeraars 

verder leren in het mbo- en 

hbo-onderwijs. Bij de inburgering 

bieden de docenten hoge kwaliteit 

onderwijs. Ze hebben een grote 

betrokkenheid bij hun cursisten en 

spelen in op de individuele leer-

vragen. Maar het succes is in hoge 

mate ook te danken aan de vele 

vrijwilligers die de inburgeraars 

 assisteren bij het oefenen en leren 

van taal en burgerschap.”

FEEST!

Blik op Werk heeft op basis van het 

onderzoek het keurmerk verlengd 

voor het Alfa-college. “Dit wordt 

het tiende jaar dat wij het keur-

merk Blik op Werk mogen voeren. 

Dat is wel een feestje waard!”, 

 aldus Werkman. Een school met 

het keurmerk biedt goede kwaliteit, 

maakt duidelijke afspraken en 

scoort hoog in tevredenheid en 

slagingspercentages. Hiermee krijgt 

het erkenning van DUO. De sla-

gingspercentages voor de trajecten 

die in 2017 zijn afgerond zijn voor 

de verschillende leerprofielen ge-

stegen ten opzichte van 2016 en 

variëren van 75% voor laag opge-

leide inburgeraars tot 91% voor 

analfabeten en hoog opgeleide 

 inburgeraars. 

Auteur: Sanne Plantinga
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“Deelnemers aan taal-, reken 
en basisvaardigheidstrajecten 
ervaren een persoonlijke groei, 
een toename van zelfvertrouwen, 
minder depressiviteit, betere 
werknemersvaardigheden 
en  meer vertrouwen en  
tevredenheid in hun baan.” 
- Maurice de Greef
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De Universiteit van Maastricht en het Bond-
genootschap voor een geletterd Drenthe 
( met o.a. gemeenten, kennisinstituten, scholen, 
Biblionet en Stichting Lezen en Schrijven) gaan 
onderzoek doen naar laaggeletterdheid in het 
Land van Bartje. Lage taalvaardigheid heeft 
grote invloed op het welzijn en de welvaart van 
mensen. Zo hebben laaggeletterden een 
 slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen ze 
lastiger informatie verwerken en hebben ze 
moeite om hun eigen gezondheid op peil te 
houden. Door slimmer  samenwerken en het 
 verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid 
van het taalaanbod krijgt een kwetsbare 
 doelgroep betere kansen op volwaardige 
 maatschappelijke participatie en integratie.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

zijn er nog steeds veel Nederlanders (15%) die zijn 

uitgesloten van sociale deelname aan de  samen leving. 

Zij kunnen niet meedoen aan activiteiten en werk en 

hebben weinig contacten in hun eigen omgeving. Die 

sociale ongelijkheid wordt veroorzaakt door een kloof 

tussen hoog- en laagopgeleiden. Een  bijkomend 

 probleem is dat mensen die sociale uitsluiting of 
 uitsluiting van de arbeidsmarkt ervaren, onder andere 

de taal vaak niet voldoende beheersen. 

In Drenthe is het aantal laagopgeleiden 25% hoger 

dan het  landelijke percentage. “De problematiek van 

deze kwetsbare groep is vergelijkbaar met die van 

laag geletterden”, zegt Maurice de Greef. Hij is ver-

bonden aan de Universiteit Maastricht en gastprofessor 

Leer effecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan 

de Vrije Universiteit Brussel. “Waarschijnlijk is een 

groot deel van deze kwetsbare Drentse inwoners ook 

laaggeletterd. Onderzoek kan inzichtelijk maken hoe 

zij alsnog betrokken kunnen worden bij hun  omgeving 

en een goede sociaaleconomische bijdrage aan 

 Drenthe kunnen leveren. We brengen in kaart wat de 

impact is van de bestaande taaltrajecten voor laag-

geletterden, maar ook de succesfactoren om de 

 impact te vergroten.”

SAMENWERKING

De Greef stelt dat taaltrajecten goed werken wanneer 

ze niet alleen zijn gericht op het vergroten van de 

 participatie van de deelnemers, maar ook op de 

 toe leiding naar een baan of vervolgopleiding. Hij 

noemt dat een gecombineerde methodiek met veel 

‘praktijkonderdelen’ en ‘transfermogelijkheden’. Voor 

de  werving van deelnemers en toeleiding naar een 

 traject is samenwerking tussen ‘vindplaatsen’ en 

doorverwijzers, zoals huisartsen, scholen, sport-

verenigingen en bedrijven, van grote betekenis. 

“Maak met elkaar duidelijke afspraken over wie wat 

doet in de aanpak van laaggeletterdheid.” De Greef 

vervolgt: “Verder is taalaanbod nodig dat aansluit op 

de behoefte van de deelnemers met passende leer-

materialen en leeractiviteiten. Van belang is ook dat 

deelnemers worden begeleid door professionele 

 docenten, gecombineerd met de inzet van getrainde 

vrijwilligers die mensen bijvoorbeeld helpen bij het 

maken van ’leesuren’ en in de praktijk van alledag 

met ze oefenen.” 

MAAK MET ELKAAR  
DUIDELIJKE AFSPRAKEN 
OVER WIE WAT DOET  
IN DE AANPAK VAN  
LAAGGELETTERDHEID

LAAGGELETTERDEN  
VALLEN BUITEN DE BOOT
DRENTS ONDERZOEK WIL BIJDRAGEN AAN BETERE  
KANSEN KWETSBARE DOELGROEP 



ZELFREDZAAM 

De Greef laat een paar feiten de revue passeren. 

Laaggeletterdheid is vaak onzichtbaar omdat mensen 

zich ervoor schamen en het probleem verhullen. 

Laaggeletterdheid begint in een aantal gevallen op 

jonge leeftijd en raakt aan levensdomeinen zoals 

geld, gezondheid en werk. 

Laaggeletterden zijn vaker (langdurig) arm dan 

niet-laaggeletterden, hebben vaker schulden en 

 gezondheidsproblemen en hun arbeidsmarktpositie is 

minder gunstig. “Als je niet goed kunt lezen en 

 schrijven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam. 

Investering in taal en geletterdheid helpt om deze 

groep een plek te geven in de samenleving”, zo 

 vervolgt hij. Dat is niet alleen economisch gunstig (taal-

trajecten kunnen de hoge kosten van laag geletterdheid 

voor de samenleving reduceren), maar ook sociaal- 

maatschappelijk. De trajecten dragen bij aan het 

 welzijn en de gezondheid van mensen en aan een 

 betere positie op de arbeidsmarkt. “Deelnemers aan 

taal-, reken en basisvaardigheidstrajecten ervaren een 

persoonlijke groei, een toename van zelfvertrouwen, 

minder depressiviteit, betere werknemers vaardigheden 

en meer vertrouwen en tevredenheid in hun baan.” 

VERSNIPPERD 

Ondertussen leert de praktijk (in verschillende regio’s) 

dat door inzet van educatie zestig tot tachtig procent 

van de deelnemers een betere taalbeheersing krijgt 

en veertig tot zestig procent een betere plek in de 

samenleving. Daarnaast vergroot educatie de kansen 

op de arbeidsmarkt. Van de mensen die hebben 

 deelgenomen aan een leertraject functioneert  twintig 

tot dertig procent beter in een betaalde baan (met 

begeleiding) en gaat makkelijker op zoek naar werk 

of - als opstap naar de arbeidsmarkt - vrijwilligers -

werk. De Greef verbaast zich erover dat in een 

 hoog ontwikkeld land zoals Nederland, waarvan de 

 economie voor een groot deel rust op de kennis van 

informatie en communicatietechnologie, nog altijd 

1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar grote 

moeite hebben met lezen, schrijven en  communiceren 

in het Nederlands. “Dat heeft te maken met maat-

schappelijke ontwikkelingen, waaronder strengere 

eisen op de arbeidsmarkt en de verdergaande digi-

talisering, en met het feit dat de aanpak van laag-

geletterdheid lange tijd versnipperd was. Gelukkig is 

dat laatste nu aan het veranderen.”

ALS JE NIET GOED  
KUNT LEZEN EN  
SCHRIJVEN BEN JE  
IN VEEL OPZICHTEN  
MINDER ZELFREDZAAM

DR. MAURICE DE GREEF

Dr. Maurice de Greef is onderzoeker en adviseur 

van Artéduc. Daarnaast is hij als extern  onder zoeker 

aan Maastricht University en als gastprofessor 

Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden 

aan de Vrije Universiteit Brussel verbonden.

Momenteel is hij landelijk en in Europa vooral 

 bekend door het eerste succesvolle effectonder-

zoek van Volwasseneneducatie. Daarnaast is hij 

sinds 14 jaar onderwijsadviseur en begeleidt hij

instellingen en gemeenten als trainer, discussie-

leider en procesmanager om educatieve, welzijns- 

en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de 

 samenleving te verbeteren.
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IEDERE WEEK MET  
PLEZIER NAAR SCHOOL 
IN HOOGEVEEN
CURSUS NEDERLANDS VOOR LAAGGELETTERDEN
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Auteur: Hanneke van de Velde

‘Ik ben mijn bril vergeten’, ‘ik vul het formulier 
thuis wel in’, ik heb nu geen tijd, ik lees dit thuis 
wel door’. Als je niet goed kunt lezen en  schrijven, 
zoek je soms naar uitvluchten zodat anderen dit 
niet doorhebben. Niet goed kunnen lezen kan ook 
tot problemen leiden; laaggeletterden kunnen 
minder goed mee doen in de samenleving. 
 Daarom wil de gemeente Hoogeveen mensen 
stimuleren om aan taalcursussen mee te doen. 
Zo financiert de gemeente al een aantal jaar 
 cursussen Nederlands voor laaggeletterden bij 
het Alfa-college in Hoogeveen. De gemeente 
wil ook leren: zij heeft een aantal laag-
geletterden gevraagd hoe moeilijke brieven van 
 instanties begrijpelijker en leesbaarder te maken. 

Koers sprak met twee cursisten van de Nederlandse 

les bij het Alfa-college en hun docent. Sandra Kroesen 

en Eddy bij ’t Werk durfden de stap te zetten om 

weer naar school te gaan, Nienke Hoff zorgt voor een 

op maat gesneden les voor iedere cursist. 

VERSLAGEN MAKEN

Sandra Kroesen heeft een zorgopleiding niveau 2 aan 

het mbo gedaan, in Apeldoorn. Twaalf jaar geleden is 

zij naar Hoogeveen verhuisd. “Mijn man Henry  Kroesen 

ging iedere maandagavond naar de cursus Nederlands.  

Ik merkte dat ik wel wat bijscholing in Nederlands kon 

gebruiken. Bij mijn werk in de zorg, bij Westerkim in 

Hoogeveen, moet ik verslagen maken van de zorg 

aan cliënten. Ik weet dat ik moeite heb met d’s en t’s 

en ook vind ik lange zinnen moeilijk. Als je niet meer 

op school zit, zakt de kennis van het Nederlands weg. 

Daarom wilde ik ook naar de cursus. Het is wel 

 stimulerend om samen met mijn man naar de cursus 

Nederlands te gaan.”

CURSUS NEDERLANDS VOOR LAAGGELETTERD  17
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“Na het overlijden van mijn 
vader was ik erg op mezelf. 
Door naar taalles te gaan,  
heb ik contact met anderen 
 gekregen. En ik leer beter  
lezen en schrijven, wat  
handig is op mijn werk in de 
supermarkt in Zuidwolde.”  
- Eddy bij ’t Werk
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Sandra zit nu een jaar op les. Samen met veertien 

anderen krijgt ze onderwijs van Nienke Hoff van het 

Alfa-college in Hoogeveen. Sandra: “Ik vond het 

voorlezen in het begin erg spannend. Aan het begin 

van de les lezen we allemaal een stukje voor uit de 

krant. Daarna is er een dictee met moeilijke woorden. 

Verder doen we taalspelletjes en krijgen we theorieles. 

En iedere cursist krijgt eigen opdrachten, afhankelijk 

van het niveau van Nederlands.” Ze vervolgt: “We 

hebben bijna nooit huiswerk. Meestal maken we de 

opdrachten in de klas. Soms maak ik de opdracht 

thuis af. Maar ik doe ook extra dingen. Met een paar 

klasgenoten doen we mee aan een leesclub in de 

bieb. Dan gaan we met elkaar een boek lezen”, aldus 

Sandra. “Ik vind het leuk om af en toe een spannend 

boek te lezen.” Op de vraag wat de cursus haar 

brengt, zegt ze: “Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. 

Ik durf ‘t ook te zeggen als ik geen bal van een brief 

begrijp. En de les helpt me ook om minder fouten in 

de grammatica te maken.” 

CONTACTEN LEGGEN

Ook Eddy bij ’t Werk maakt deel uit van de klas. “Mijn 

fysiotherapeut heeft me aangemoedigd om naar 

 taalles te gaan. Na het overlijden van mijn vader was 

ik erg op mezelf. Door naar taalles te gaan, heb ik 

 contact met anderen gekregen. En ik leer beter lezen 

en schrijven, wat handig is op mijn werk in de 

 supermarkt in Zuidwolde. Ik vond het in het begin 

niet zo leuk, het was heel spannend. Maar nu vind ik 

het wel leuk om naar school te gaan.” 

TAALAMBASSADEUR STIMULEERT

Eddy is er trots op taalambassadeur te mogen zijn: 

“Dat houdt in dat ik andere mensen stimuleer om 

ook aan de cursus Laaggeletterdheid mee te doen. Ik 

leg informatieboekjes bij de huisarts en op andere 

plekken. Soms komen mensen dan naar mij toe. En 

zelf stimuleer ik mensen in mijn omgeving ook om 

naar school te gaan. Ik herken vaak mensen die niet 

goed kunnen lezen of schrijven omdat ik zelf ook 

weet welke uitvluchten mensen bedenken. Het is me 

al een paar keer gelukt mensen naar de cursus te 

 krijgen, zoals bij de man van Sandra.” 

 

Sandra Kroesen voegt daaraan toe: “Mijn man heeft 

veel aan de cursus gehad. Hij heeft nu een goede  

sollicitatiebrief en cv. Dit heeft geholpen. Hij was 

 lange tijd werkloos maar heeft nu een baan bij 

DOMO. Daar heeft hij het hartstikke naar zijn zin.”

ONDERWIJS

Nienke Hoff is docent van de cursus Nederlands, 

 gegeven bij het Alfa-college in Hoogeveen. Er zijn 

verschillende groepen, afhankelijk van het niveau. 

“De cursus Nederlands is voor mensen die beter de 

taal willen beheersen, in de breedste zin van het 

woord. Ook mensen die werken lopen er soms 

 tegenaan dat ze het Nederlands onvoldoende 

 beheersen”, aldus Nienke. “Maar het gaat om veel 

meer dan alleen taal. Hoe kun je op de computer 

 werken en van welke hulpmiddelen kun je als laag-

geletterde slim gebruik maken? Zo is voorlezen door 

de computer heel handig.”
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DE CURSUS  
NEDERLANDS IS  
VOOR MENSEN DIE  
BETER DE TAAL  WILLEN 
BEHEERSEN, IN DE 
BREEDSTE ZIN VAN  
HET WOORD



Nienke vertelt over de opzet van de lessen: “De 

 wekelijkse les duurt twee uur. De cursisten werken 

individueel aan hun opdrachten. Bij elke cursist kijk ik 

welke methode het beste aansluit. Maar we beginnen 

de les altijd gezamenlijk: we bespreken iedere week 

iets uit de actualiteit. Daarvoor gebruiken we de 

Startkrant, waar het nieuws op een duidelijke manier 

wordt uitgelegd. Iedereen leest dan een stukje voor 

uit de krant. We bespreken dan verschillende 

 onderwerpen, zoals discriminatie en dergelijke.”

 

Ook is er iedere week het ouderwetse dictee. “Dit 

bestaat uit tien nieuwe moeilijke woorden plus 

 herhalingswoorden. De cursisten schrijven de 

 woorden op in hun schrift. Zo komen er steeds 

 nieuwe woorden bij. Ze kijken de woorden na het 

 dictee zelf na, zodat ze de woorden nog een keer zien 

en kritisch lezen”, zo vertelt Nienke.

VEEL VRAGEN

Na het gezamenlijke gedeelte gaat ieder aan de slag 

met zijn eigen methode, met oefeningen begrijpend 

lezen, een samenvatting maken en kernwoorden 

 opschrijven. Er is dan ruim gelegenheid tot het stellen 

van vragen. Nienke: “Veel opdrachten uit de  methode 

kunnen ze thuis doen. Als ze dingen niet begrijpen, 

kunnen ze vragen stellen op school. Voor deze 

 cursisten is het belangrijk dat ze iedere week met taal 

bezig blijven, zodat hun niveau op peil blijft. In de 

zomervakantie merk ik dat het niveau weer wat 

 wegzakt. Daarom zeg ik altijd: blijf lezen! Zo hebben 

we rondom de dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

een vereenvoudigde versie van het dagboek van   

Anne Frank gelezen.” 

De cursisten krijgen twee keer per jaar een voort-

gangstoets. Dit om te kijken of er nog groei in zit. 

“Eind van het schooljaar houd ik individuele gesprek-

ken om te kijken of het maximale resultaat is behaald 

of dat er nog dingen zijn die de cursist wil leren”, 

 aldus Nienke. Cursisten krijgen maximaal drie jaar de 

tijd. De lessen worden door gemeente Hoogeveen 

betaald en zijn ook bedoeld voor mensen uit de EU, 

voor wie inburgering niet verplicht is. Een aantal 

 cursisten doet officieel examen op niveau 1F, 

 sommigen 2F. Nienke: “Niet iedereen haalt het 

 certificaat. Maar daar gaat het ook niet om. Het aller-

belangrijkst is dat mensen trots zijn op hun harde 

werken.” 

PROJECT ABRACADABRA

Een aantal cursisten heeft naast de wekelijkse les ook 

mee gedaan aan het project Abracadabra. Sandra en 

Eddy beginnen te stralen als het over Abracadabra 

gaat. Sandra vertelt enthousiast: “We hebben samen 

met enkele andere cursisten de publieksprijs 

 gewonnen in de landelijke wedstrijd Tel mee met Taal. 

We hebben gewonnen met ons idee om een test-

panel in te zetten om brieven van gemeenten te 

 testen op ingewikkelde taal. We zijn drie avonden 

 extra naar school gegaan. We hebben gekeken waar 

je tegenaan loopt bij brieven van de gemeente en hoe 

het voor laaggeletterden beter te begrijpen is.” 

FILMPJE MET TIPS

Samen met wethouder/locoburgemeester Gert Vos 

van gemeente Hoogeveen is een filmpje gemaakt 

waarin het Abracadabra-panel gemeenten drie 

‘ gouden’ tips geeft om brieven gemakkelijker te 

 maken: zet het belangrijkste bovenaan in de brief, 

 gebruik korte zinnen en zorg voor makkelijke 

 woorden. In de winnende video laten ze samen met 

Gert Vos van gemeente Hoogeveen zien wat er voor 

laaggeleerden nodig is om makkelijker en beter mee 

te kunnen doen in onze samenleving. 

Hier kun je de video nog eens zien: 

http://www.telmeemettaal.nl/stemmen/
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GEMEENTE HOOGEVEEN

“Makkelijk te begrijpen teksten 

schrijven is best moeilijk, dus ik 

ben heel blij met de hulp van het 

testpanel! Het winnen van de prijs 

door Abracadabra houdt ook in 

dat het ministerie komt helpen om 

het probleem dat laaggeletterden 

hebben aangegeven, op te lossen. 

Het ministerie heeft daarvoor al 

contact met mij opgenomen. 

Wordt vervolgd dus.”

De wethouder vertelt dat naar 

schatting 16% van de inwoners van 

Hoogeveen laaggeletterd is. Gert 

Vos: “Dat beperkt hen in het dage-

lijks leven. De impact van niet 

goed kunnen lezen en schrijven 

kan heel groot zijn. Denk bijvoor-

beeld aan het niet begrijpen van 

de gemeente of hoe je medicijnen 

moet innemen. Ik wil er alles aan 

doen dat zoveel mogelijk Hooge-

veners de Nederlandse taal be-

heersen. Dat vergroot hun kansen 

op een baan, een gezonder leven 

en meer sociale contacten. Ik vind 

het belangrijk dat iedereen in 

Hoogeveen aan de samenleving 

mee kan doen.”

Op de vraag of de gemeente ook 

in de toekomst de laaggeletterden 

blijft stimuleren, is Gert Vos heel 

resoluut: “Natuurlijk! Niets doen  

is geen optie. Het uitbannen van 

laaggeletterdheid vergt een lange 

adem. We hebben in Hoogeveen 

de handen ineengeslagen en de 

Alliantie Hoogeveen Telt mee met 

Taal opgericht. Hiervan zijn al meer 

dan 40 bedrijven en instellingen 

lid. Uiteraard is het Alfa-college een 

van de medeoprichters. Samen met 

het Taalhuis proberen we steeds 

meer partners binnen te halen. 

Niet alleen om te praten, maar 

vooral om te doen. Samen aan de 

slag gaan met het bestrijden en 

 voorkomen van laaggeletterdheid. 

 Uiteraard zijn we ook heel alert in 

onze eigen contacten met  mensen. 

Als we mogelijk laaggeletterdheid 

signaleren dan proberen we 

 mensen toe te leiden naar een voor 

hen passende taalopleiding. Geluk-

kig zijn ook daar veel mogelijk-

heden voor in Hoogeveen.”

PLUIM

Gert Vos wil graag nog toevoegen 

waarom hij zich met hart en ziel 

inzet voor laaggeletterden. “Ik ben 

elke keer weer geraakt als ik men-

sen ontmoet die laaggeletterd zijn 

of zijn geweest, maar die de stap 

hebben gezet om te zeggen: dit 

wil ik niet langer. Ik ga een oplei-

ding volgen. 

Daar is best moed voor nodig. En je 

ziet dat ze zich dan vaak inzetten 

om ook anderen die stap te laten 

zetten. Al die mensen zou ik vanaf 

deze plek een pluim willen geven. 

En ook aan al die mensen die ook 

de moed hebben gehad om ver-

moedens en signalen van laagge-

letterdheid  bespreekbaar te ma-

ken. Dat vraagt vaak om veel tact 

en moed. Maar het is o zo nodig. Ik 

ben trots op al die professionals en 

vrijwilligers die laag geletterde men-

sen een passende taalopleiding 

weten te geven. Al hun geduld en 

inzet is enorm waardevol! En ik ben 

blij dat we in Nederland en ook in 

Hoogeveen zeer goed  ondersteund 

worden door de Stichting Lezen  

en Schrijven.”

In een interview vertelt wethouder Gert Vos dat de gemeente  Hoogeveen probeert alle uitgaande 
brieven te toetsen op de drie  gouden tips van Abracadabra. 

NATUURLIJK! NIETS DOEN IS 
GEEN OPTIE. HET UITBANNEN 
VAN LAAGGELETTERDHEID 
VERGT EEN LANGE ADEM
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Hoe leer je een taal het best? En hoe wen je 
 optimaal aan leven in een nieuwe cultuur? In de 
praktijk, is het misschien voor de hand liggende 
antwoord. Toch is het tot nu toe de norm dat 
inburgeraars in Nederland hun nieuwe tweede 
taal leren en de Nederlandse cultuur leren 
 kennen binnen de setting van een klaslokaal. 
Daar brengen de gemeente Groningen, het 

 Alfa-college, Noorderpoort en WerkPro sinds 
kort verandering in. Samen bieden zij een tra-
ject aan waarbij inburgeraars halve dagen naar 
school gaan en halve dagen werken in de 
 kringloopwinkel Goud Goed in Groningen. Niet 
meer woordjes stampen en een nieuwe cultuur 
leren kennen binnen de schoolmuren, maar 
 ervaren en leren in de praktijk!

Auteur: Sanne Plantinga

ALFABETISERENDE INBURGERAARS 
IN GRONINGEN VOLGEN UNIEK 
WERKEN- EN LERENTRAJECT

30 JONGEREN DOEN MEE AAN PILOT VAN  
GEMEENTE GRONINGEN, ALFA-COLLEGE,  
NOORDERPOORT EN WERKPRO
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Op 3 maart 2017 zette het Alfa-college, samen met 

de vier andere partijen, de handtekening onder een 

uniek convenant. In dit convenant spraken ze af 

 nauwer samen te werken bij de inburgering van 

 nieuwe Groningers. Een klein jaar later ging het 

 project daadwerkelijk van start en zetten inmiddels 

30  inburgeraars hun beste beentje voor. “Dit zijn 

hoofdzakelijk jonge mensen, onder de 27 jaar. 

 Analfabeten waarvan werd verwacht dat het hen niet 

zou lukken hun inburgeringstraject binnen de 

 vastgestelde termijn van drie jaar af te ronden”,  vertelt 

Jelmer Pultrum, docent NT2 bij het  Alfa-college. “Na 

drie jaar moet je taalniveau op A2 liggen, dat is 

 vergelijkbaar met een Nederlands kind dat net van de 

basisschool komt. Je kunt je voorstellen dat veel van 

deze mensen dat niveau niet redden. Mensen die wat 

meer moeite hebben met het halen van dat niveau, 

kunnen veel baat hebben bij dit traject. Juist omdat 

we de taal niet op een schoolse manier aanleren, 

maar dit doen in de koppeling met de praktijk.”

LESSEN MET THEMA’S UIT DE PRAKTIJK

En hoe ziet dat er dan uit? ’s Ochtends werken de 

deelnemers in de kringloopwinkel Goud Goed. Ze 

werken op verschillende afdelingen: textiel, het 

 magazijn, vervoer en de winkel zelf. In het begin doen 

ze op elke afdeling ervaring op. Daarna mogen ze 

 kiezen welke afdeling het beste bij ze past. ’s Middags 

hebben de jongeren les. In een lokaal binnen deze 

zelfde winkel. “Ik leer ze niet alleen Nederlands, maar 

bijvoorbeeld ook sociale vaardigheden en skills die je 

nodig hebt in je werk”, gaat Jelmer verder. “De 

 inhoud van de lessen probeer ik zoveel mogelijk af te 

stemmen op de praktijk, in thema’s. Een thema kan 

bijvoorbeeld ‘meubels’ zijn. Wat sjouw ik nu eigenlijk? 

Hoe heten die meubels? En van wat voor materiaal 

zijn ze gemaakt?” 

VLOER-BE-DEK-KING

In de les wijst Jelmer met zijn vinger naar de vloer. 

“Hier ligt tapijt. We noemen dat ook wel vloer-be-

dek-king.” Het meisje met donkere haren naast hem 

knikt. “Maar thuis heb ik wat ánders. Daar ligt hóut 

op de vloer.” “Aaah”, zegt het meisje. 

RISICO OP ISOLEMENT

Dit project - wat nu officieel nog een pilot is - is “de 

eerste in Groningen”, aldus Nilini Drenth, re-integratie-

coach van de gemeente Groningen. In Buitenpost zijn 

ze al drie jaar bezig met een vergelijkbaar traject, 

waarin inburgeraars - die verbonden zijn aan het 

Friesland College - leren en aan de slag gaan bij de 

WerkPro-locatie daar. “In 2015 en 2016 was er een 

grote groei in aantal vluchtelingen dat naar  Groningen 

kwam. Veel jonge mensen, die minder geschoold 

 waren. We willen met dit project gaan onderzoeken 

of de groep inburgeraars die moeite heeft met het 

halen van hun inburgering op deze manier versneld 

de Nederlandse taal kan leren en kan integreren”, vult 

haar collega Erika Bruinius aan. “En we krijgen deze 

groep met dit project beter in beeld. Vaak komen 

deze jonge mensen in hun eentje naar Nederland”, 

gaat Nilini verder. “Ze wonen alleen, spreken de taal 

niet goed en hebben weinig contact met de buiten-

wereld. Hierdoor is het risico groot dat ze in een 

 isolement raken.” 

KIPPENVEL VAN LEVENSVERHALEN

Werkbegeleider bij WerkPro, Liefko Terpstra beaamt 

dat: “Er doet een jongen mee die hier laatst om 

17.30 uur nog was. Een uur langer dan dat ie eigenlijk 

hoefde te blijven. Hij zei: “Wat moet ik anders doen? 

Thuis zit ik toch maar in mijn eentje.” Hij loopt iedere 

dag van zijn kamer aan de andere kant van de stad 

naar deze winkel. Ook in de winter. 

IK LEER ZE NIET  
ALLEEN NEDERLANDS, 

MAAR BIJVOORBEELD OOK 
SOCIALE VAARDIGHEDEN 
EN SKILLS DIE JE NODIG 

HEBT IN JE WERK
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Zo gemotiveerd zijn deze mensen. En dat vind ik heel 

bijzonder. Ik zit wel eens naast een jongere in de bus 

en dan vertellen ze mij wat ze allemaal hebben 

 meegemaakt. Daar krijg ik gewoon kippenvel van.  

En dat je dan getuige bent van de vooruitgang die ze 

hier boeken, de kleine stapjes die ze zetten. Dat vind 

ik prachtig.”

ERITRESE VROUW WIL MANNENWERK DOEN

Deze inburgeraars de aandacht geven die ze  verdienen 

en ze een kans geven op een goed leven in  Nederland, 

dat vinden de re-integratiecoaches Erika en Nilini 

ook  mooi aan hun vak. En die kansen pakken de 

 inburgeraars ook echt. Zo was er een Eritrese jonge 

vrouw die in de Goud Goed-winkel ontdekte dat ze 

veel meer affiniteit had met de klassieke ‘mannelijke 

beroepen’, dan met de afdeling Textiel, waar ze tot 

dan toe werkte. “Ze wilde mee met het vervoer, 

 sjouwen met meubels. In Eritrea is het gebruikelijk dat 

vrouwen voornamelijk binnenshuis werken, maar als 

vrouw dit soort ‘mannenwerk’ doen kan gewoon in 

Nederland, ontdekte ze”, vertelt docent Jelmer.

KLEINE STAPJES

Maar ook de kleine stapjes voelen al als overwinning. 

“Ze weten nu wat ik bedoel als ik zeg: “Dat mag wel 

in de afvalbak”. Of weten de hamer aan te wijzen als 

ik daarnaar vraag. Terwijl ze 3 maanden geleden nog 

bijna geen woord Nederlands spraken. In het begin 

vonden ze alles best eng en spannend en moest ik 

zelf ook wel wennen aan 15 nieuwe medewerkers die 

nog van niks wisten, maar ze worden steeds losser en 

proberen steeds meer. En je merkt dat ze steeds 

meer   ingeburgerd raken, weten wat normaal is 

 binnen de Nederlandse maatschappij. Ze vragen nu 

op  maandags: “Hoe was je weekend?””, lacht Liefko.

SCHRIJVEN IS MOEILIJK, SPREKEN IS BETER

Tussendoor komt er een jongen trots naar Liefko 

toe  gelopen. “Kijk!” Hij laat hem zijn huiswerk-

opdrachten zien. Toch blijft de Nederlandse taal voor 

Abdella Abderahim  Hamed  (24) hartstikke lastig. 

“Schrijven is moeilijk. Spreken is beter, luisteren ook.” 

Samen met Sara Goytom (21) werkt hij op de afdeling 

Textiel, waar ze kleding sorteren. Geschikte kleding 

hangen ze op in de winkel, andere kleding gaat in 

zakken richting het buitenland. Beiden vinden het 

leuk om hier te werken. Adbella: “Er zijn aardige 

mensen. Aardige collega’s. In Eritrea was ik auto-

monteur. Als ik klaar ben met school, wil ik een 

 opleiding voor automonteur volgen.” Sara heeft nog 

wat meer moeite met de taal leren. “Gaat beetje 

 beter, beetje praten.” Op de afdeling Textiel heeft ze 

het wel naar haar zin, want zo te zien houdt ze van 

mode? Sara begrijpt de vraag niet helemaal, maar 

 Abdella lacht: “Ja, ze houdt van kleding!”

VERVOLGTRAJECT ONTDEKKEN

Re-integratiecoaches Erika en Nilini blijven vanuit de 

gemeente coach voor inburgeraars als Abdella en 

Sara. Samen met de jongeren stellen zij een  individueel 

plan van aanpak op, waarin ze doelen formuleren en 

ze een paar keer per jaar om tafel zitten. “Met dit 

project kunnen we ook beter ontdekken wat voor 

vervolgtraject bij ze past: vrijwilligerswerk, een 

 participatiebaan, werkervaringsplaats of een andere 

vorm van dagbesteding”, vertelt Erika. “Eind dit jaar is 

de pilot afgelopen. Als het een succes blijkt, zouden 

we een soortgelijk duaal traject misschien wel aan álle 

Groningse inburgeraars kunnen aanbieden. Dat zou 

mooi zijn!”

ZE VRAGEN NU  
OP MAANDAGS:  

“HOE WAS JE  
WEEKEND?”
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“Abdella loopt iedere dag van zijn 
kamer aan de andere kant van de 
stad naar deze winkel. Ook in de 
winter. Zo gemotiveerd zijn deze 
mensen. En dat vind ik heel bijzon-
der. Ik zit wel eens naast een jongere 
in de bus en dan vertellen ze mij wat 
ze allemaal hebben meegemaakt. 
Daar krijg ik gewoon kippenvel van.” 
- Liefko Terpstra

EXTRA TAALONDERSTEUNING  25
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Vluchtelingen die vanaf september instromen 
in  het schakel- of voorbereidend jaar worden 
met extra lessen nog beter voorbereid. In een 
pilot bekostigd door het UAF (organisatie die 
 vluchtelingen begeleidt bij hun studie in het 
mbo en hbo) onderzoekt het Alfa-college of 
 instromers door middel van extra lessen beter 
voorbereid worden op het schakeljaar voor een 
vervolgopleiding. De groep van 45 vluchtelingen 
krijgt naast het gewone inburgeringtraject 
 extra vaardigheden, zoals rekenen en Engels, 
en een betere voorbereiding op de examens 
van  het schakeljaar. “Op die manier zijn ze 
 beter  voorbereid op het vervolgonderwijs en 
kunnen ze versneld instromen”, vertelt docent 
 Nederlands Michiel Knol van het Alfa-college. 

SCHAKELGROEP

Statushouders die in september dit jaar instromen in 

het schakeljaar, krijgen een betere voorbereiding op 

hun vervolgopleiding. “Normaal krijgen leerlingen die 

een inburgeringsexamen doen drie keer per week les, 

voornamelijk in taal. Het verschil is dat ze in deze 

 pilot  vier keer per week les krijgen en dat ze extra 

vaardigheden leren die van pas komen als ze in het 

onderwijssysteem zitten’, vertelt Michiel Knol, docent 

 Nederlands van het Alfa-college. 

De leeftijd van de leerlingen in de schakelgroep ligt 

gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar oud. “Dan heb je 

het over leerlingen die vaak al in eigen land een 

 opleiding hebben gevolgd en dus bekend zijn met 

 leren en studeren. Ze willen en moeten eigenlijk ook 

een hoger taalniveau zien te bereiken dan voor het 

inburgeringsexamen nodig is. Het inburgerings-

examen is op taalniveau A2, terwijl je voor een 

 opleiding niveau 3 in het mbo minimaal Nederlands 

op niveau B1 moet hebben. Plus alle vaardigheden 

die komen kijken bij het volgen van zo’n studie. Denk 

aan samenwerken met anderen, maar ook jezelf 

 presenteren en initiatief nemen.”

MOTIVATIE

Een van de leerlingen in de schakelklas is Sara Amani 

uit Iran. Ze is pas acht maanden in Nederland maar 

spreekt de taal al behoorlijk. Ze wil volgend jaar 

VLUCHTELINGEN BETER  
VOORBEREID NAAR SCHAKEL-
JAAR BEROEPSONDERWIJS
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 beginnen met het voorbereidend jaar om daarna op 

hbo-niveau een opleiding tot laborante te volgen. “In 

Iran wordt er van bovenaf bepaald wat je moet gaan 

studeren. Hier is de motivatie bij jezelf veel  belangrijker”, 

vertelt ze. Haar studiegenoot Mohamad Zaza kwam 

twee jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. Hij 

 beheerst de taal ook al behoorlijk en met zijn motivatie 

zit het wel snor. “Ik wil graag het schakeljaar voor mbo 

niveau 4 doen om daarna de opleiding Technicus 

 engineering te volgen op het Alfa-college. Ik houd van 

technisch tekenen. Dat deed ik vroeger ook al. Mijn 

vader had een machinefabriek in Syrië maar door de 

oorlog is het onveilig”, zegt Zaza.

De motivatie van de studenten die zich voorbereiden 

op het schakeljaar is vaak wat hoger, merkt Knol. 

“Het zijn vaak studenten die wat steviger in hun 

schoenen staan. De vluchtelingen hebben vaak heel 

veel meemaakt. Soms is de familie thuisgebleven en 

heerst de angst en onzekerheid. Maar soms zijn leer-

lingen ook met de hele familie hier waardoor het 

 lastig is om thuis te leren. Voor sommige  vluchtelingen 

gaat het dan ook te snel. Je bent hier niet alleen om 

de taal te leren, je leert ook de maatschappij kennen 

waarin je gaat functioneren.”

UAF

In het extra dagdeel dat de studenten volgen, krijgen 

ze naast Nederlands ook Engels en rekenen en wor-

den ze voorbereid op de instaptoets voor het schakel-

jaar mbo niveau 3 en 4. Het extra dagdeel wordt door 

Stichting voor vluchteling-studenten UAF  gefinancierd. 

Het UAF ondersteunt vluchtelingen richting mbo, hbo  

en wo in studie en werk. “Dat doen we op verschillende 

manieren; we zetten bijvoorbeeld leerwerktrajecten 

op maar financieren ook opleidingen of voor-

trajecten   die nodig zijn voor vluchtelingen om het 

onderwijs in  te stromen”, vertelt mbo-projectleider  

Mery Redjopawiro van het UAF. “De contacten met 

het Alfa-college waren er al en we vonden het be-

langrijk om deze pilot te financieren. We wilden zelf 

niets voorschrijven omdat de ROC’s vaak zelf veel beter 

weten hoe ze het onderwijs moeten aanbieden. Wij 

redeneren vanuit het belang van de vluchteling.”

NUT VAN HET SCHAKELTRAJECT

Het klaarstomen van leerlingen voor het schakel-

traject gebeurt volgens Redjopawiro nog te weinig: 

“Terwijl er wel vaak sprake is van een gat tussen de 

inburgering en de instroom in het mbo. Instromen is 

vaak lastig vanwege de taal maar ook vanwege de 

toetsen die vaak heel talig zijn. We zien Alfa-college 

als voorloper van de ROC’s in Nederland. Ze hebben 

al een schakeljaar en een groep studenten die in het 

traject zitten. De pilot is voor het UAF van belang 

 omdat we de uitkomsten ervan (aandachts- en 

 succespunten) mee kunnen nemen in de gesprekken 

met andere onderwijsinstellingen en de overheid.”

Zaza en Amani stromen na de zomer in en beginnen 

dan aan hun respectievelijk schakeltraject en voor-

bereidend jaar. “Ik wil zoveel mogelijk de taal leren”, 

zegt Amani. “Nederlands is niet gemakkelijk. De 

grammatica is moeilijk. Maar Nederland ligt me wel. 

Ik houd ervan dat je zelf motivatie moet hebben om 

hogerop te komen. Dit schakeljaar zorgt ervoor dat ik 

meer gewend raak aan het onderwijssysteem.” Ook 

Zaza vindt de taal lastig. “Maar het is de enige manier 

om Nederland te leren kennen. Door de extra vakken 

leer ik meer en kan ik me steeds beter uitdrukken. 

Ik weet nu beter wat me straks te wachten staat.”

INSTROMEN IS VAAK 
LASTIG VANWEGE DE 
TAAL MAAR OOK  
VANWEGE DE  
TOETSEN DIE VAAK 
HEEL TALIG ZIJN
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Met een taalstage kunnen cursisten die een 
 inburgeringscursus volgen extra werken aan 
hun taalvaardigheid en hun netwerk  uitbreiden. 
Zo vergroten statushouders de kans op succes-
volle inburgering of op het vinden van werk.  
De taalstages vinden plaats buiten de lessen op 
school. Joke van der Tuin is coördinator van de 
taalstages bij het Alfa-college in Groningen. 
Cursisten die een inburgeringstraject volgen, 
kunnen zich bij haar aanmelden voor een 
taalstage. 

“Twee keer per week houd ik een spreekhalfuur. Dan 

kunnen we kort de wensen en mogelijkheden 

 bespreken. Als iemand zich aan heeft gemeld voor 

een taalstage, plan ik een afspraak voor een 

 uitgebreider gesprek”, aldus Van der Tuin. 

Bij een taalstage lopen cursisten stage bij het 

 Alfa-college maar ook bij andere organisaties (profit 

en non-profit). Het verbeteren van de Nederlandse 

taalvaardigheden door buiten de lessen ook bezig te 

zijn met de Nederlandse taal is het belangrijkste doel 

van een taalstage. Tijdens de taalstage maken de 

 stagiairs taalopdrachten, waardoor zij de vaktaal  leren 

en werknemersvaardigheden opdoen. 

Van der Tuin: “Het mooist vind ik om zoveel mogelijk 

te zoeken naar een win-situatie voor de cursist, het 

stagebedrijf en het Alfa-college. Dit betekent dat ik 

veelal zoek naar taalstageplaatsen die passen bij de 

opleiding of werkervaring in het thuisland of bij de 

toekomstplannen van de cursist. Een voorbeeld is een 

docent Engels uit Syrië koppelen aan de collega 

 docent Engels bij het Alfa-college. Of een cursist die 

graag een mbo-opleiding wil volgen plaatsen bij een 

bedrijf waar hij zich een beeld kan vormen van het 

beroep en in aanraking komt met vaktaal.”

ZOEKEN NAAR VASTE STAGEPLAATSEN

“Dit betekent maatwerk! Een keerzijde hiervan is dat 

maatwerk tijdrovend kan zijn en dat ik vaak te maken 

heb met nieuwe organisaties en begeleiders. Ik wil 

me daarom ook gaan richten op het organiseren van 

vaste stageplaatsen waar onze cursisten terecht 

 kunnen. Opgedane ervaring met begeleiding van 

onze cursisten kan dan worden geconsolideerd en 

uitgebouwd. En dit is belangrijk heb ik gemerkt. Onze 

cursisten hebben veel meegemaakt, hebben een 

 andere culturele achtergrond en zijn gewend aan een 

andere werkcultuur. Daardoor is het niet altijd 

 vanzelfsprekend dat stages gemakkelijk doorlopen 

worden. Ervaring met begeleiding van onze doel-

groep vergroot de kans op een succesvolle taalstage. 

Samenwerking met gemeenten is daarbij ook 

 belangrijk”, aldus Van der Tuin.

SUCCES

Zij vertelt over haar positieve ervaringen met de 

taalstages. “We hebben een cursist twee taalstages 

kunnen aanbieden binnen het Alfa-college. Dit heeft 

hem geholpen om door een moeilijke periode heen te 

komen. Hij had in zijn thuisland een drukke baan en 

een uitgebreid sociaal netwerk. Doordat hij moest 

vluchten naar Nederland viel dit weg. Hij voelde zich 

eenzaam en gedeprimeerd. Door de taalstages kreeg 

hij meer vulling van zijn dag en kreeg hij weer gevoel 

van ‘nuttig zijn’. Zijn taalvaardigheden zijn beter ge-

worden, hij heeft een hoger spreektempo gekregen. 

Inmiddels is hij gestart met vrijwilligerswerk.”

Soms lukt het ook om een baan te vinden met de 

taalstage. Een cursist kon zijn taalstage bij het 

 Alfa-college omzetten in betaald werk. 

Er zijn circa 60 statushouders inmiddels geplaatst in 

taalstages bij Alfa-college en andere partners van het 

convenant: “Inburgeren? In Groningen doen we het 

samen!”.

IN EEN TAALSTAGE LEER JE MEER  
DAN ALLEEN NEDERLANDS
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Gezondheidscentrum
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Uit de bijstand komen en succesvol ondernemer 
 worden: dat is de droom van een kleine groep 
statushouders in Groningen. Het Ondernemer-
straject voor Nieuwkomers in Groningen (ONG) 
helpt hen deze  ambities waar te maken. Tijdens 
dit traject worden zij een jaar lang intensief 
 begeleid door een ervaren coach, ontmoeten ze 
kennisexperts en ondernemers uit de regio en 
kunnen ze een beroep doen op een adviesraad. 
Ondertussen doet Christian de Kraker  onderzoek 
naar deze ‘ondernemersreis’ van de statushou-
ders. Op welke manier wordt het ondernemend 
vermogen bij hen geprikkeld?

TRAINING IN ONDERNEMEND VERMOGEN

Ondernemen kan op zichzelf al knap lastig zijn, laat 

staan als je uit een ander land komt. De ‘vluchteling-

ondernemers’ zijn heel gemotiveerd, maar lopen 

 vanzelfsprekend wel tegen heel wat praktische 

 problemen aan. Ze hebben vaak nog geen echt net-

werk om zich heen, spreken de Nederlandse taal nog 

niet goed, kennen de regeltjes van de Belastingdienst, 

vergunningen en kredietaanvragen nog niet. De onder-

nemende nieuwkomers worden gecoacht in hun 

 individuele uitdagingen. Daarnaast worden ze  getraind 

in hun ondernemend vermogen. Denk bijvoorbeeld 

aan vaardigheden als innovatief denken, mondig, 

 slagvaardig en verantwoordelijk zijn.

CREATIEF UIT DE BIJSTAND

De meeste ondernemers zijn in 2018 al hun  Nederlandse 

bedrijf begonnen. Zij ondernemen  binnen de branches 

handel, dienstverlening en de  horeca. Projectleiders 

Christian de Kraker van het  Alfa-college en Lily Stap van 

het Noorderpoort vinden het bewonderenswaardig en 

leerzaam om te zien hoe de deelnemers creatief en met 

volle moed uit de  bijstand weten te komen. De nieuw-

komers zijn nog maar kort in Nederland zijn en hebben 

een statusval meegemaakt, nadat zij noodgewongen 

moesten  vertrekken uit hun eigen land. 

HOE KUN JE ALS STATUSHOUDER  
SUCCESVOL ONDERNEMER IN  
HET NOORDEN WORDEN?
ONDERZOEK MOET UITWIJZEN HOE SPECIAAL  ONDERNEMERS -
TRAJECT AMBITIEUZE STATUSHOUDERS BEVALT
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OPROEP AAN GRONINGSE ONDERNEMERS

Maar om echt succesvol te kunnen zijn als  ondernemer 

in het Noorden, is het ook belangrijk dat de status-

houders kennis opdoen van het noordelijke bedrijfs-

leven en hun eigen netwerk op gaan bouwen. 

Lily  Stap: “Ik nodig Groningse ondernemers uit om 

contact met ons op te nemen om deze mensen een 

kijkje in hun beroepspraktijk te geven. Zo krijgen deze 

mensen een beter beeld van de Nederlandse bedrijfs-

cultuur en kunnen ze kennismaken met ondernemer-

schap in de lokale regio van Groningen. Het zou 

 fantastisch zijn als ze een bedrijf kunnen bezoeken of 

bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen een dag mee te 

lopen. Zo krijgen ze bovendien de kans een plek te 

verwerven in het noordelijke ondernemersnetwerk.”

ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERSTRAJECT

Christian de Kraker is naast projectleider van dit 

 traject ook als onderzoeker betrokken vanuit het 

 lectoraat Ondernemen in Verandering. Hij onder-

zoekt wat de dynamiek van de ondernemersreis van 

vluchtelingondernemers is tijdens dit ondernemers-

In het kader van het promotie onderzoek van 
Christian de Kraker onder supervisie van  
Dr. Alexander Grit (Lector Ondernemen in 
 Verandering) en Prof. Dr. Jouke van Dijk (hoog-
leraar Regionale Arbeidsmarktanalyse) is er een 
onderzoek gestart naar de ondernemersreizen 
van statushouders in Groningen, ondernemers-
onderwijs voor vluchtelingen en het ontwikkelen 
van ondernemend vermogen. Als eerste is 
 gekozen om via etnografisch onderzoek de 
 ervaringen van de nieuwkomers te adresseren.

Christian de Kraker, onderzoeker bij het lectoraat 

 Ondernemen in verandering en buitenpromovendus 

bij de RUG, is een ondernemersproject en onderzoek 

gestart voor ondernemers die tevens statushouder 

zijn. Tijd voor het onderzoek wordt deels gefinancierd 

door het CvB van het Alfa-college. Het ondernemers-

project wordt gefinancierd met gelden van het 

 convenant ‘Inburgeren, doen we samen’. Het  

Alfa-college heeft vorig jaar samen met de Hanze  

Hogeschool en het Noorderpoort dit convenant 

 getekend. Het ONG staat voor Ondernemerstraject 

voor Nieuwkomers in Groningen. Het traject is deze 

lente officieel van start gegaan en begeleidt de 

nieuwkomers één jaar lang bij het verwezenlijken van 

hun nieuwe droom: een succesvolle ondernemersreis 

starten in Groningen en regio.Het doel is om in het 

Noorden een zelfstandig  bestaan op te bouwen als 

ondernemer en daarmee uit de bijstand te komen. 

Het merendeel van de deelnemers is in 2018 ook 

daadwerkelijk gestart met de  onderneming. Zij lopen 

tegen een aantal praktische problemen aan; een ge-

paste transfer van hun ondernemend vermogen met 

ervaring in het Midden- Oosten naar Nederland, ge-

brek aan netwerk, te  weinig kennis van de Nederland-

se taal, belastingwet,  vergunningen, kredietaanvra-

gen en de stijl van communiceren.

ONDERNEMEND VERMOGEN VERSTERKEN VAN 

NIEUWKOMERS

Bij de ondernemende nieuwkomers van dit traject is 

de motivatie enorm om een nieuwe onderneming op 

te zetten, constateren projectleiders Lily Stap en 

Christian de Kraker. Ze kunnen daarvoor wel een 

duwtje in de rug gebruiken. De nieuwkomers krijgen 

daarom training en coaching in de door hun zelf aan-

gegeven praktische problemen en ze krijgen training 

in de zogenoemde Entrepreneurial Capital, dit 

 betekent letterlijk vertaald ondernemend vermogen. 

De training behandelt de kenmerken van 

 ondernemend vermogen: slagvaardigheid, innovatief 

ONDERZOEK EN HET  
ONDERNEMERSTRAJECT VOOR 
NIEUWKOMERS IN GRONINGEN
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traject van het ONG. En op welke manier bij hen 

het  ondernemend vermogen wordt geprikkeld. Om 

deze vragen te beantwoorden loopt hij mee als 

 participatief-onderzoeker tijdens de bijeenkomsten, re-

flecteert hij op de leermomenten van de nieuwkomer 

en brengt hij de ondernemersreizen ( entrepreneurial 

journeys) in kaart met behulp van  interviews. In het 

onderzoek werken het Alfa-college, Hanzehoge-

school en de Rijksuniversiteit samen met het lectoraat 

Ondernemen in Verandering. Supervisoren van dit 

 promotieonderzoek zijn Alexander Grit van het lecto-

raat Ondernemen in Verandering en Prof. Dr. Jouke 

van Dijk (hoogleraar Regionale  Arbeidsmarktanalyse). 

denken, verantwoordelijkheid, omgaan met feed-

back, mondig zijn, netwerken, veranderbereidheid en 

risicobereidheid.

Het ondernemend vermogen van nieuwkomers met 

een vluchtelingachtergrond wordt vanuit verschillen-

de kanten versterkt. Na de intakes met de project-

leiders krijgen zij een jaar lang intensieve begeleiding 

van een ervaren (ondernemers)coach, bovendien ont-

moeten zij ondernemers uit de regio, kennisexperts 

op het gebied van ondernemen en zij hebben een 

adviesraad tot hun beschikking met nog meer net-

werk en toetsing, zo nodig wordt extra onderwijs in 

huis gehaald. De coaches zetten ondernemerserva-

ring én hun ervaring als coach in. Adviesraden delen 

hun netwerken met nieuwkomers.

BRANCHES

De deelnemers uit het Midden-Oosten hebben geko-

zen voor de branches handel (import en export), 

dienstverlening en voedselindustrie. De helft van de 

deelnemers is een onderneming begonnen in de 

voedselindustrie, waarvan twee het combineren met 

congressen en feesten. Kennisuitwisseling, muziek, 

dans en eten blijken bij deze ondernemers al meer-

maals een succesvolle formule te zijn voor een heerlij-

ke avond uit. 

ENTREPRENEURIAL CAPITAL

Christian is naast projectleider van dit traject ook als 

onderzoeker betrokken vanuit het lectoraat Onderne-

men in Verandering. De vraag die hij onderzoekt is: 

Wat is de dynamiek van de ondernemersreis van 

vluchtelingondernemers tijdens het ondernemerstra-

ject van het ONG? Op welke manier wordt het onder-

nemend vermogen geprikkeld? Om deze vragen te 

beantwoorden loopt hij mee als participatief-onder-

zoeker tijdens de bijeenkomsten, reflecteert hij op de 

leermomenten van de nieuwkomer en brengt hij de 

ondernemersreizen (entrepreneurial journeys) in kaart 

met behulp van interviews. 

CREATIEF UIT DE BIJSTAND

Christian en Lily vinden het bewonderenswaardig en 

leerzaam hoe de deelnemers creatief uit de bijstand 

komen door hun ondernemersdrift. Bewonderens-

waardig, omdat de nieuwkomers nog maar kort in 

Nederland zijn en een statusval hebben meegemaakt, 

nadat zij uit hun eigen land noodgedwongen vertrok-

ken zijn. Twee derde van de deelnemers komt uit 

 Syrië. Daar woedt nu al zeven jaar oorlog. Zij zijn in 

2014 en 2015 in Nederland aangekomen. Ook vanuit 

onderwijs en onderzoek is dit traject leerzaam, omdat 

de transfer gemaakt wordt van ondernemende 

 vaardigheden uit eigen land naar dit land. De vaardig-

heden worden aangepast of aangeleerd op de 

 (ongeschreven) regels die hier spelen.

DIT TRAJECT EN ONDERZOEK BLIJVEN VOLGEN? 

Mail dan naar cc.dekraker@alfa-college.nl of 

houd www.ondernemeninverandering.nl in de 

gaten voor nieuwe updates.

DE MOTIVATIE 
OM EEN NIEUWE 
ONDERNEMING OP TE 
ZETTEN IS ENORM
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ALFA-COLLEGE.NL

Bij het Alfa-college geloven wij in co-makership: het 

onderwijs, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven 

die de handen ineen slaan. Het delen van expertise, 

het samen creëren van nieuwe mogelijkheden en 

 trajecten en het samenwerken tussen partners geven 

de cursisten van Educatie en Inburgering de beste 

 kansen om maatschappelijk succesvol te zijn.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor 

maatwerktrajecten voor educatie en inburgering? 

Neem dan contact op met de coördinatoren:  

Annelies Veldhuis in Hardenberg en Corine Rockers in 

 Groningen. U kunt hen bereiken via info@alfa-college.nl.


