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Taal voor het Leven 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Name / Project 
title 
 

Taal voor het Leven / Language for Life 

Contact Person  
 

Voor informatie : Stichting Lezen & Schrijven 
Naam : Arjan Beune 
Adres :	Parkstraat	105,	2514	JH	Den	Haag,	the	Netherlands	
070 - 302 26 60 of +31-621186715 
info@lezenenschrijven.nl 
Telefoon : +31-318 648 559 
Mail : arjan@lezenenschrijven.nl  
 
 

Country Netherlands 
 

Website https://taalvoorhetleven.nl/ 
 

Lead 
organisations 

Stichting Lezen & Schrijven 

Main partners  
 

Period of 
activity 

Het programma Taal voor het Leven is gestart in 2012 en loopt tot en 
met 2015. Het pilotprogramma is onderdeel van het Actieplan 
Geletterdheid 2012-2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW).  
Het eerste jaar was een voorbereidingsjaar, de activiteiten in de zes 
pilotregio’s zijn in 2013 echt van start gegaan. 
Het programma wordt voortgezet als onderdeel van actielijn 1 van het 
nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal (zie andere good practice). 
Dit nieuwe programma gaat officieel op 1 januari 2016 van start en 
eindigt op 31 december 2018. 

Language Nederlands 
Objectives In het Actieplan Geletterdheid 2012-2015 zijn de doelen voor Taal 

voor het Leven als volgt aangekondigd: 
“Om laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken, zullen we 
substantieel meer mensen moeten bereiken. In de periode van 2012 
t/m 2014 zullen we binnen de Nederlandse context nieuwe 
werkwijzen uitproberen, gebaseerd op ervaringen in het buitenland en 
op basis van wetenschappelijke inzichten” en “Het gaat om 6 pilots in 
verschillende regio’s. De opzet zal gebaseerd zijn op de ervaringen 
met de initiatieven Skills for Life (Verenigd Koninkrijk) en Learning 
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for Life (Ierland). In elke regio vindt opleiding van taalregisseurs en 
taalcoaches plaats. Taalregisseurs zullen de taalcoaches begeleiden 
bij het opstellen van het leerplan en –traject. De taalcoaches zullen 
laaggeletterden begeleiden bij hun leertraject aan de hand van 
eenduidige methodes. De training zal in de omgeving van de 
deelnemer worden georganiseerd, bijvoorbeeld op de werkvloer, in 
de bibliotheek, in een buurthuis of thuis”. 
Duidelijk is hier dat de belangrijkste doelstellingen zijn: 

- Laaggeletterdheid terugdringen 
- Meer laaggeletterden bereiken 
- Werken met een combinatie van professionals (taalregisseurs) 

en vrijwilligers (non-professionals) 
 
In de loop van het voorbereidingsjaar 2012 en de uitvoering in de 
afgelopen jaren zijn doelen regelmatig bijgesteld of uitgebreid, maar 
de belangrijkste ingrediënten zijn hetzelfde gebleven. 
Om laaggeletterdheid terug te dringen, meer laaggeletterden te 
bereiken en naar scholing toe te leiden zijn 5 basisprincipes 
geformuleerd: 

- Strategie van verbinden van vindplaatsen van laaggeletterden 
met educatie-aanbod (formeel en non-formeel). 

- Sterke nadruk op non-formele trajecten door getrainde 
vrijwilligers omdat er zo met steeds beperktere budgetten toch 
veel mensen kunnen worden bereikt. Een vrijwilliger wordt 
begeleid door professionele taalregisseurs. Dit zijn experts die 
vrijwilligers trainen, vraagbaak zijn en een rol hebben in de 
ontwikkeling van materialen en instrumenten. 

- Ontwikkeling van goede materialen en instrumenten waar ook 
vrijwilligers mee kunnen werken. 

- Awareness raising en wervingscampagnes 
- Monitoring 

 
Uiteindelijk is het doel van Taal voor het Leven dat iedereen kan 
meedoen in de maatschappij. Om goed mee te kunnen doen in de 
samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. 
Je moet ook kunnen rekenen en kunnen omgaan met een computer.  
Taal is daarbij niet een doel, maar een middel: het helpt mensen 
vooruit. 

Target group  
 

Regionale partners die samen willen werken aan bestrijding van 
laaggeletterdheid en een ketenaanpak willen ontwikkelen. In bijna 
alle proefregio’s gaat het om gemeenten, roc’s en andere 
taalaanbieders, bibliotheken, welzijnsinstellingen en 
vrijwilligersorganisaties. 

Number of 
people involved 

In 2013, 2014 en 2015 zijn er in zes regio’s door meer dan 623 
samenwerkingspartners ruim 13.472 cursisten geschoold en 5.308 
taalvrijwilligers opgeleid. (Stand van zaken december 2015). 
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Main activities Taal voor het Leven creëert een netwerk en infrastructuur in de regio 
om laaggeletterden taal, digitale vaardigheden en rekenen te leren. 
Er wordt een netwerk gecreëerd met zorg-, welzijns-, taalinstellingen, 
bibliotheken, roc’s, bedrijven, e.d. 
Alle partners uit het netwerk krijgen instrumenten om cursisten te 
werven, op te leiden en te toetsen. Partners wordt geleerd om met 
instrumenten te werken die speciaal voor of door Taal voor het Leven 
zijn ontwikkeld: zoals de Taalmeter, les- en campagnemateriaal, 
assessments en samenwerkingsmodellen. 
Het netwerk kent ook een fysieke component, nl. het Taalpunt of 
Taalhuis in de regio. Scholing vindt plaats door een combinatie van 
docenten en getrainde vrijwilligers. 
 
De Taal voor het Leven-aanpak omvat een aantal landelijk 
ondersteunde basiselementen die zijn uit te breiden met modules 
waarmee de aanpak aansluit op de lokale situatie. De Taal voor het 
Leven-aanpak bestaat uit: 
• overzicht van lokaal taalaanbod 
• samenwerking tussen lokale organisaties 
• Taalpunt of Taalhuis 
• inhoudelijke professional 
• opgeleide taalvrijwilligers 
• gerichte werving van cursisten 
• contextueel leren 
• registratie van vrijwilligers en cursisten 
• kwaliteit en continuïteit borgen 
 
De aanpak kent een bepaalde logische volgorde. Altijd wordt gestart 
met de inventarisatie van het lokale taalaanbod en de realisatie van 
samenwerking tussen lokale organisaties. Ook gaat de opleiding van 
de vrijwilligers vóór de werving van cursisten. Maar er is ook een 
zekere flexibiliteit in de volgorde van de stappen. Zo halen kleine 
gemeenten de oprichting van een Taalhuis vaak naar voren, waarmee 
dat een aanjager wordt van de aanpak. 
  

Methods for 
recruiting 
participants 

Cursisten worden geworven via: 
- Campagnes door partners in de regio en landelijke campagnes 
- Inzet taalambassadeurs 
- Het identificeren van vindplaatsen 
- Het inzetten van screeningsinstrumenten zoals de Taalmeter 
- Door informatieverstrekking etc. via Taalpunten en 

Taalhuizen 
 

Professionals 
involved 

In 2015 waren in de zes proefregio’s meer dan 61 gemeenten actief 
met de Taal voor het Leven-aanpak. Deze gemeenten werken samen 
met 623 lokale partners. De belangrijkste partners zijn gemeenten, 
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taalaanbieders (formeel en non-formeel), bibliotheken, 
vrijwilligersorganisaties en organisaties die veel contact hebben met 
laaggeletterden. Dit zijn zorginstellingen, woningcorporaties, 
organisaties voor schuldhulpverlening, bedrijven, voedselbanken, 
kringloopwinkels, scholen, et cetera. 

Role of each 
professional 

 

Conceptual 
basis of the 
good practice 
examples 

Uit het kwantitatieve onderzoek ‘ Slimmer samenwerken loont’ van 
Bureau Wending blijkt dat de basis voor het bereiken van substantiële 
aantallen deelnemers in de volwasseneneducatie bestaat uit een 
kwalitatieve en brede samenwerking van partnerorganisaties, in 
combinatie met de inzet van de Taalmeter. Benaderingen gericht op 
specifieke doelgroepen kunnen deze basis vervolgens verbreden.  
Een zogenaamd Taalhuis, een laagdrempelig en fysiek punt in de 
stad, is gewenst zodat mensen in hun buurt terechtkunnen voor advies 
en informatie. 
Om resultaten te behalen, is het nodig dat partnerorganisaties 
eigenaarschap voelen bij het terugdringen van laaggeletterdheid en de 
aanpak daarvan. Eigenaarschap bij organisaties wordt versterkt door 
aansluiting bij lokale initiatieven, concrete afspraken met organisaties 
over hun bijdrage aan de afname van laaggeletterdheid en een heldere 
rolverdeling.  
Gemeenten van elke omvang spelen een regierol en moeten altijd 
bezit zijn met de volgende punten: 

• een lokale aanpak met partnerorganisaties 
• zorgen voor voortgang en financiële onderbouwing 
• werving, opleiding  en begeleiding van vrijwilligers 
• deelnemers werven, de intake organiseren en leerroutes 

bepalen 
• organiseren van opleidingsaanbod 
• inrichting van een Taalpunt of Taalhuis als samenwerking van 

lokale organisaties. Van alle Taalhuizen is 80 procent 
ondergebracht bij een bibliotheek. Belangrijk is dat er een 
professional aan verbonden is die kennis heeft van 
laaggeletterdheid, de doelgroepen, aanbod en intake. 

• regionale samenwerking, vooral voor kleine gemeenten. 
• Het matchen tussen vrijwilligers en organisaties.  

 
Resources and 
Materials List 

 

Financing Gedurende de duur van het programma was elk jaar € 5.000.000 
beschikbaar.  

Evaluation  
 

Er zijn twee belangrijke onderzoeken uitgevoerd om de aanpak van 
Taal voor het Leven (tussentijds) te evalueren. 
‘Slim samenwerken loont. Uitbreiden en versnellen. Resultaten Taal 
voor het Leven na twee jaar in de regio. 2013 en 2014.’ Dit 
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onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven 
en is uitgevoerd door Bureau Wending. Hierin zijn ook de 
belangrijkste resultaten opgenomen van het onderzoek dat in 
opdracht van het Ministerie van OCW is uitgevoerd naar de impact 
van het programma op sociale inclusie en niveauverhoging op het 
gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit laatste 
onderzoek is uitgevoerd door © Maastricht University, Educational 
Research & Development, School of Business and Economics.’ Zie 
hiervoor ook de reference list. 1 

Political impact 
and policies 

Het succes van de ontwikkeling van het programma Taal voor het 
Leven heeft ertoe geleid dat de Nederlandse overheid besloten heeft 
de aanpak verder uit te rollen naar alle 35 arbeidsmarktregio’s in 
Nederland. Dit gebeurt in het kader van Actielijn 1 van het nieuwe 
programma Tel mee met Taal dat in 2016 van start gaat. 
Zie hiervoor de good practice Tel mee met Taal. 

Transferability  
Reference List 
 

https://taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-programma/ 
https://taalvoorhetleven.nl/uploads/bestanden/TvhL_Slim_samenwer
ken_loont__Uitbreiden_en__versnellen_(2015).pdf 
https://taalvoorhetleven.nl/uploads/bestanden/Evaluatieonderzoek_Ta
al_voor_het_Leven_(Universiteit_Maastricht,_2015).pdf 
 

 

																																																								
1	Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid 
Deel A en deel B, 1	


