
SAMEN WERKEN 
AAN GELETTERDHEID
Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Helaas is dat voor veel mensen in Nederland niet 
vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.  Tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven vragen wij meer aandacht over het onderwerp laaggeletterdheid. 

Taalhuis Veenendaal speelt al jaren een  
belangrijke rol bij de lokale aanpak van laag- 
geletterdheid. Het Taalhuis is een fysieke plek in 
De Cultuurfabriek in Veenendaal, waar inloop-
spreekuren zijn voor iedereen die de Nederlandse 
taal wil leren of verbeteren en voor mensen die 
beter willen leren omgaan met de computer en 
internet. 

Binnen het lokale netwerk Taalhuis Veenendaal 
coördineert de Bibliotheek onder andere taal- 
groepen voor anderstaligen onder begeleiding 
van een vrijwilliger. Deze taalgroepen komen  
samen in de Bibliotheek of bij buurthuizen. 

Vrijwilligers spelen een grote rol binnen het 
Taalhuis, zonder hen kan dit belangrijke werk niet 
gedaan worden. Een van de vrijwilligers is Marijke 
Hopman. Wij spraken haar over haar rol als Taal-
groepbegeleider bij Bibliotheek Veenendaal.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Marijke en ik ben 62 jaar. Nadat ik 20 jaar in 
het basisonderwijs heb gewerkt, ben ik vorig jaar 
met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben getrouwd 
en heb drie volwassen kinderen.

Naast het vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek ben ik 
ook (vrijwillig) pastoraal medewerker en ben ik 
vrijwilliger bij een gastouderbureau.

Wat doe je als vrijwilliger bij de Bibliotheek?
Ik geef wekelijks 1,5 uur klassikaal les aan anders- 
taligen waarbij de focus ligt op spreken, maar ook 
schrijven en lezen komen aan de orde. 

De groep die ik nu begeleid bestaat uit vijf vrouwen  
uit China, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek 
en Finland (oorspronkelijk Afghanistan). Doordat deze 
groep alleen uit vrouwen bestaat. is in de loop van de 
tijd een vertrouwde sfeer ontstaan waardoor er veel 
persoonlijke verhalen worden gedeeld. 

Het Nederlands taalniveau van de deelnemers is vrij 
laag, waardoor het vaak herhalen van de lesstof heel 
belangrijk is en we ook geduldig met elkaar moeten 
zijn.  



Het komt regelmatig voor dat deelnemers om 
verschillende redenen afhaken en nieuwe deel-
nemers instromen. Omdat bij de groepsvorming 
wel rekening wordt gehouden met het taalniveau, 
is dit in de praktijk geen probleem. De deelnemers 
zijn naast de lessen bij de Bibliotheek ook bezig 
met inburgeren of zijn ingeburgerd.

Hoe bereid je je voor op een les?
Vanuit de Bibliotheek wordt er veel lesstof  
beschikbaar gesteld waar ik uit kan kiezen vaak 
digitaal beschikbaar. Als taalvrijwilliger kan je dit 
thuis inzien, je keuze maken en een verzoek  
indienen bij de Bibliotheek om het te laten prin-
ten.

Meestal bestaan mijn lessen uit de volgende 
elementen: een verhaal om te lezen en over te 
praten, (eenvoudige) grammatica, werkwoorden, 
een taalpuzzel en het oefenen van een dialoog. De 
deelnemers hebben allemaal hun eigen werkboek 
waarin ze kunnen werken.

Word je ook begeleid door de Bibliotheek?
Voordat ik een groep ging begeleiden mocht ik 
eerst een paar keer meelopen met een andere 
ervaren Taalgroepbegeleider. 

De Bibliotheek heeft een professionele taaldocent 
in dienst. Zij traint en begeleidt alle taalvrijwilli-
gers. Ook kan ik altijd bij haar terecht voor advies 
of geschikt lesmateriaal. De training heeft mij 
voldoende bagage gegeven om zelfstandig met 
een groep aan de slag te gaan.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik vind het prettig om iets nuttigs te doen voor de 
maatschappij en bovendien geeft vrijwilligerswerk 
structuur in mijn week. Ik kan nu, na twee jaar lesge-
ven aan deze groep, zeggen, dat het heel boeiend en 
dankbaar werk is. 

Wat wil je geïnteresseerden voor dit werk meegeven?
Als je twijfelt of dit werk bij je past: vraag een 
gesprek aan met de taaldocent. Dit gesprek is 
uiteraard vrijblijvend, maar geeft een goed beeld van 
het werk. Belangrijk is interesse hebben in de 
doelgroep. Maar ook geduld kunnen opbrengen. De 
deelnemers gaan maar met kleine stapjes vooruit. 
 

Ook vrijwilliger worden?
Wil je meer informatie over vrijwilliger worden bij  
Taalhuis Veenendaal? Neem dan contact op met  
Petra Boelhouwer, coördinator Taalhuis Veenendaal:  
pboelhouwer@bibliotheekveenendaal.nl of ga naar de 
website www.bibliotheekveenendaal.nl.


