
Ontwikkel jezelf
als vrijwilliger

Najaar 2018
Aanbod van trainingen, workshops en bijeenkomsten



Dag enthousiaste (taal)vrijwilliger,

We waarderen het zeer dat je actief bent als taalvrijwilliger. Door jouw inzet zorg 
je ervoor dat nieuwe Utrechters met een andere moedertaal dan het Nederlands 
zich thuis gaan voelen en mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving. Zinvol 
werk dus met een grote maatschappelijke impact.

We vinden het belangrijk dat onze taalvrijwilligers zelf ook blijven leren. Dat biedt 
inspiratie en helpt om (kinderen van) anderstalige Utrechters te ondersteunen bij 
hun ontwikkeling. In dit boekje vind je diverse trainingen en workshops die voor 
de tweede helft van 2018 op het programma staan. Deelname hieraan is gratis. 
Kom je bijvoorbeeld naar de digiTaalvrijwilligersdag op 14 september 2018? Je 
kunt dan meerdere workshops volgen en andere (digi)taalvrijwilligers ontmoeten.

De trainingen en workshops organiseren wij zelf of in samenwerking met andere 
organisaties. Per training is aangegeven voor welke taalvrijwilliger deze bedoeld 
is, wanneer en waar deze plaatsvindt en hoe je je hiervoor kunt aanmelden. 
Ook is het soms mogelijk om deel te nemen aan een training of workshop die in 
eerste instantie niet voor jou bedoeld is, maar die wel interessant kan zijn voor je 
ontwikkeling.

We hopen dat je een aantal voor jou passende workshops uit het aanbod kiest. 
Wij wensen jou veel ontwikkelplezier dit najaar!

Met vriendelijke groet,

Lineke Maat
directeur Taal Doet Meer

P.S. In de loop van dit najaar kunnen nieuwe trainingen en workshops aangeboden worden. 
Houd daarom ook de agenda op onze website in de gaten: taaldoetmeer.nl/agenda
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Introductiecursus Taalcoaching voor nieuwe 
taalcoaches (drie dagdelen)
In de eerste twee dagdelen maak je kennis met de organisatie en de werkwijze 
van de verschillende projecten. Je leert de doelgroep kennen en de grenzen van 
het vrijwilligerswerk. 
Bij de trainingsavond maak je kennis met verschillende lesmaterialen (waaronder 
Succes!, Spreektaal, de methodiek Gezonde Taal en digitale lesprogramma’s). 
Ook ga je aan de slag met activerende werkvormen die je zelf in de taallessen 
kunt inzetten.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Mascha Sillevis, Dirkje van den Berg, Mariëlle van Rooij e.a. 

Aanmelden via: taalcoaching@taaldoetmeer.nl

Voor alle Utrechtse taalvrijwilligers 

di. 28 augustus Introductiecursus 4 Taalcoaching (deel 1 en 2)    • 09:30 - 16:30 uur
di. 18 september Introductiecursus 4 Taalcoaching (deel 3) • 18:00 - 21:00 uur
di. 16 oktober Introductiecursus 5 Taalcoaching (deel 1) • 18:00 - 21:00 uur
di. 30 oktober Introductiecursus 5 Taalcoaching (deel 2) • 18:00 - 21:00 uur
di. 27 november Introductiecursus 5 Taalcoaching (deel 3)            • 18:00 - 21:00 uur
di. 6 december Introductiecursus 6 Taalcoaching (deel 1 en 2)  • 09:30 - 16:30 uur
di. 15 januari Introductiecursus 6 Taalcoaching (deel 3) • 18:00 - 21:00 uur
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Starttraining Lerende Ouders
Met ‘Lerende Ouders’ bereiken we anderstalige ouders op scholen en 
peutercentra in Utrecht. Met het programma wordt in 12 weken gewerkt aan 
taalvaardigheid en ouderbetrokkenheid. Vervolgens worden ouders doorverwezen 
naar andere (taal)activiteiten in de wijk. 
Taalcoaches die zich inzetten voor ‘Lerende Ouders’ beginnen met een 
starttraining, bestaande uit 3 dagdelen. Tijdens deze trainingsserie krijg je meer 
informatie over ‘Lerende Ouders’. Je maakt kennis met de werkwijze en het 
lesmateriaal dat je gaat gebruiken. We geven toelichting hoe je hier, samen met 
de ouders in je groep, praktisch mee aan de slag kunt.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer: Ilse van der Straat, Alsare Ontwikkeling en Advies

Aanmelden via: dirkje@taaldoetmeer.nl     

Voor (potentiële) vrijwilligers van Taal & Ouders

Informeer naar de eerstvolgende training via dirkje@taaldoetmeer.nl
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Activiteiten ‘Op Eigen Kracht naar een baan’
Introductiebijeenkomst voor nieuwe coaches
Tijdens de introductiebijeenkomst wordt kennis gemaakt met vrijwilligers die 
willen starten als coach bij Eigen Kracht. Voorafgaand aan de training wordt 
een e-learning gedeeld met meer informatie over het project. Tijdens de cursus 
wordt dieper ingegaan op mogelijkheden en belemmeringen van de doelgroep. 
Daarnaast maken we kennis met de coachingsvaardigheden van de nieuwe 
coaches.
Verdiepende workshops voor coaches
Tijdens de verdiepende workshops wordt dieper ingegaan op thema’s waar 
coaches mee te maken krijgen tijdens het coachen. Dit najaar wordt aandacht 
besteed aan interculturele communicatie en werk & inkomen.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Daniëlle van Elk e.a.

Aanmelden via: eigenkracht@taaldoetmeer.nl   

Voor vrijwilligers van ‘Op Eigen Kracht naar een baan’

Kijk voor actuele data de agenda op onze website: 

taaldoetmeer.nl/agenda  

Introductiecursus Jeugd deel 1 (verplicht) 
Basisvaardigheden: wat heb je nodig als vrijwilliger bij Taal Doet Meer?
Tijdens deze interactieve training word je aan de hand van theorie en casuïstiek 
voorbereid op de uitdagingen in het vrijwilligerswerk. Ook krijg je meer praktische 
informatie en teken je het vrijwilligerscontract. Deel 1 van deze introductiecursus 
is voor iedere nieuwe vrijwilliger verplicht, aanvullend moet deel 2 en/of deel 3 
gevolgd worden.
In deel 1 van deze introductiecursus leer je o.a. meer over: het omgaan met 
jongeren en de puberteit; spelenderwijs leren; je rol als vrijwilliger; (interculturele) 
communicatie en coaching; grenzen van vrijwilligerswerk; de do’s en don’ts in het 
(eerste) contact.
Afhankelijk van de deelnemers aan de training ligt de nadruk meer op 
basisschoolleerlingen, dan wel middelbare scholieren of jongvolwassenen. 

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Liezelot van Duivendijk & Annemarie van Voorst

Aanmelden via: jeugd@taaldoetmeer.nl of 030 - 294 75 94

Voor alle nieuwe vrijwilligers van de projecten Taalmentoraten (PO 
en VO), School’s cool, HuiswerkHulp en Taal & Toekomst. Overige 
geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugd@taaldoetmeer.nl

wo. 5 september • 13:30 uur - 17:00 uur 
ma. 17 september • 18:00 uur - 21:00 uur 
wo. 3 oktober • 13:30 uur - 17:00 uur
ma. 8 oktober • 18:00 uur - 21:00 uur
wo. 7 november • 13:30 uur - 17:00 uur
ma.19 november • 18:00 uur - 21:00 uur
ma. 17 december • 18.00 uur - 21:00 uur
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Bijeenkomsten VoorleesExpress Utrecht
Informatieavond VoorleesExpress Utrecht: de Bibliotheek Utrecht
De bibliotheekavonden zijn bedoeld voor nieuwe voorlezers. Het doel van deze 
avond is om meer inzicht te krijgen in de boeken waarmee je voorleest bij het 
gezin. Er worden ervaringen uitgewisseld en voorlezers ontmoeten elkaar. 
Tijdens deze avond leer je meer over:
• Verschillende soorten boeken 
• Oefenen met selectiecriteria voor prentenboeken
• Extra taalactiviteiten naast het voorlezen

Trainer: Tineke van der Schaaf of Carolien Bokdam, Bibliotheek Utrecht

Aanmelden via: voorleesexpress@taaldoetmeer.nl  
maximaal 30 deelnemers per avond

Voor voorlezers en coördinatoren van de VoorleesExpress Utrecht

ma. 17 september  • 19:15 - 21:30 uur, Bibliotheek Overvecht
di. 2 oktober  • 19:15 - 21:30 uur, Bibliotheek Kanaleneiland
wo. 17 oktober  • 19:15 - 21:30 uur, Bibliotheek Hoograven 
do. 22 november  • 19:15 - 21:30 uur, Bibliotheek Hoograven
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Introductiecursus Jeugd deel 2 (keuze uit deel 2 of 3)
Taal & Ontwikkeling: hoe wordt jouw pupil taalvaardiger? 
In deze cursus ga je met behulp van theorie en praktische opdrachten aan de slag met het 
thema taalontwikkeling van meertalige kinderen. De focus van de cursus ligt op kinderen 
van 8-14 jaar.
Tijdens deze avond leer je meer over: de woordenschatontwikkeling van kinderen 
vanaf hun eerste levensjaar; de relatie tussen woordenschat, begrijpend lezen en 
schoolontwikkeling van een kind; praktische handvatten om aan de slag te gaan met 
woordenschat en begrijpend lezen.

Introductiecursus Jeugd deel 3 (keuze uit deel 2 of 3)
Taal & Plezier: Hoe krijgt jouw pupil meer plezier in taal en lezen? 
In deze cursus ontdek je hoe belangrijk lezen en talige activiteiten zijn voor de 
taalvaardigheid van jongeren, en hoe je dat kunt stimuleren. De focus van deze cursus ligt 
op middelbare scholieren (12+). 
Tijdens deze avond leer je meer over: het belang van plezier in taal voor de 
schoolontwikkeling; het vinden van het juiste boek voor jongeren die weinig lezen; het 
vergroten van woordenschat en vaardigheden van tekstbegrip op een creatieve manier; 
het koppelen van taalvaardigheid aan alledaagse dingen. 

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Anja Scheffer, logopediste

Aanmelden via: jeugd@taaldoetmeer.nl 

Locatie volgt.

Trainer:  Carolien Krikhaar & Caroline Wisse-Weldam 

Aanmelden via: jeugd@taaldoetmeer.nl 

Voor (nieuwe) vrijwilligers van de projecten Taalmentoraten (PO), School’s cool, 
HuiswerkHulp. Overige geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugd@taaldoetmeer.nl

Voor (nieuwe) vrijwilligers van de projecten School’s cool, HuiswerkHulp Utrecht en Taal-
mentoraten VO. Overige geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugd@taaldoetmeer.nl

wo. 26 september  • 19:30 - 21:30 uur
wo. 17 oktober • 19:30 - 21:30 uur

Datum volgt.
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Werkoverleg coördinatoren VoorleesExpress Utrecht
Tijdens het werkoverleg bespreken we de voortgang van de voorlezers en de 
gezinnen en gaan we inhoudelijk in op het onderwerp ouderbetrokkenheid. Ook 
wisselen we ervaringen uit en word je voorbereid op de tweede helft van het 
voorleestraject.

Slotbijeenkomst coördinatoren VoorleesExpress Utrecht
Hoe sluit je een voorleestraject goed af? Wat is de rol van de coördinator hierin? 
Tijdens dit werkoverleg ligt de focus op afsluiten en doorverwijzen. Ook evalueren 
we het afgelopen seizoen en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Mirjam van Dijk

Aanmelden via: voorleesexpress@taaldoetmeer.nl

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Mirjam van Dijk

Aanmelden via: voorleesexpress@taaldoetmeer.nl

Alleen voor coördinatoren van de VoorleesExpress Utrecht

Alleen voor coördinatoren van de VoorleesExpress Utrecht

do. 1 november 2018 • 19:15 – 21:00 uur

do. 10 januari 2019 • 19:15 – 21:00 uur
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Week van de Alfabetisering:
(digi)Taalvrijwilligersdag 14 september 2018
Vlak na de Week van de Alfabetisering organiseren alle (digi)taalorganisaties in 
Utrecht, Stichting Lezen & Schrijven en de Gemeente Utrecht een dag speciaal 
voor (digi)taalvrijwilligers in Het Huis Utrecht! 
Het programma bestaat uit workshops, cultuur en lekker eten. Leuk, leerzaam en 
lekker zijn dan ook de woorden die deze dag kenmerken.
De workshops gaan o.a. over interculturele communicatie, motivatie- en 
coachingvaardigheden en verschillende taalniveaus.
Wij zijn je ontzettend dankbaar dat jij iemand helpt om beter Nederlands te kunnen 
praten, lezen, schrijven en computeren. Daarom ben je onze gast en hoef je niets 
voor deze dag te betalen. En omdat het jouw dag is, mag je één extra persoon 
meenemen. Zo kun je laten zien hoe leuk het is om (digi)taalvrijwilliger te zijn.

Locatie: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht

Aanmelden via: http://bit.ly/wvda2018tdm
Er is plek voor 200 personen, dus reageer snel!

Voor Utrechtse taalvrijwilligers 

vr. 14 september • 15:15 - 20:00 uur
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Taal Doet Meer College  
Tijd voor Diversiteit, met Joris Luyendijk 
20 september 2018
Twee keer per jaar organiseren 
we een Taal Doet Meer College, 
met inspirerende sprekers, de 
mogelijkheid om te netwerken en 
samen te eten. Het eerstvolgende 
College is gepland op donderdag 20 
september, vanaf 17:00 uur.

Joris Luyendijk verzorgt dan een kort college over diversiteit en gelijke kansen. 
Enkele Utrechtse deskundigen op het gebied van inclusie zullen vervolgens kort 
reageren op zijn betoog, gevolgd door een gesprek met de zaal.
We verkennen met elkaar wat er nodig is voor een inclusieve samenleving, 
waarin niet je afkomst je kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bepaalt.
Tevoren is een gezamenlijke maaltijd gepland. En natuurlijk is er volop 
gelegenheid onderling van gedachten te wisselen.
Je bent van harte welkom bij dit College!

Locatie: Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht 

Spreker: Joris Luyendijk 

Aanmelden via: info@taaldoetmeer.nl of via 030 - 294 75 94
Kosten: De bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten en 
donateurs van Taal Doet Meer. Aan overige genodigden vragen we 
een bijdrage van €15,-. Daarmee ondersteunt u ons werk. Ook kunt u 
voor €10,- extra Vriend worden van Taal Doet Meer.

Voor vrijwilligers, samenwerkingspartners en cursisten van  
Taal Doet Meer en overige belangstellenden

do. 20 september 2018 • 17:00 - ca. 20:30 uur (inclusief eten)

Workshop Spreekvaardigheid voor doeners
18 oktober 2018
Wat komt er kijken bij taalcoaching aan analfabete deelnemers? Waar richt je nu 
de aandacht op bij deelnemers die leren spreken en niet veel naar school zijn 
geweest? 
In deze workshop gaat het niet over alfabetiseren, het leren lezen en schrijven. 
Het gaat wel over het oefenen van spreekvaardigheid en aanbieden van leerstof 
waarbij weinig schriftelijke vaardigheden nodig zijn. 
Annemarie Nuwenhoud deelt haar ervaring en kennis als het gaat om ervaringen 
met deze doelgroep. Je oefent deze bijeenkomst met spreekopdrachten, 
werkvormen o.a. het Rode Boek en er is aandacht voor werken aan evidence 
based kennis. Wat werkt bij feedback geven, bijvoorbeeld. 
Doel: praktische tips en werkvormen voor vrijwilligers bij het begeleiden van 
analfabete deelnemers.
Er is veel ruimte voor eigen inbreng, ervaringen en ideeën. Ook wordt zo goed 
mogelijk aangesloten bij voorkennis in de groep. 

Locatie: Vrijwilligerscentrale, Bemuurde Weerd Oostzijde 3

Trainer: Annemarie Nuwenhoud, 
docent en trainer NT2 / interculturele communicatie

Aanmelden via: taalcoaching@taaldoetmeer.nl

Voor Utrechtse taalvrijwilligers 

do. 18 oktober • 18:30 - 20:30 uur
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Workshop voor vrijwilligers van het Taalcafé 
1 november 2018
Als vrijwilliger in het Taalcafé kom je in gesprek met mensen uit allerlei landen 
met verschillende achtergronden in taal en cultuur. Tijdens deze workshop 
bespreken we hoe je goed aansluit bij de bezoekers van het Taalcafé. 
We gaan in op het belang van taalondersteuning, verschillende taalniveaus, het 
kiezen voor bepaald materiaal, voor bepaalde onderwerpen en werkvormen. Je 
krijgt tips hoe je feedback kunt  geven op spreekvaardigheid. 
Tijdens deze workshop laten we je ook kennismaken met onze nieuwe 
‘Vertelkaarten’ die je direct meekrijgt zodat je ze kunt inzetten bij jullie ontmoetingen. 

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer: Saskia Derks & Mariëlle van Rooij

Aanmelden via: taalcoaching@taaldoetmeer.nl 

Voor vrijwilligers van het Taalcafé

do. 1 november 2018 • 18:30 - 21:30 uur

Ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden door 
taalcoaching - methodiek Gezonde Taal
6 november 2018
Gezonde Taal richt zich op de combinatie van taalcoaching en 
gezondheidsvoorlichting. Rondom diverse gezondheidsthema’s hebben we een 
lessenreeks ontwikkeld.
Als taalcoach help je de cursisten een stap verder te komen in het maken van 
bewuste keuzes in hoe zij met hun gezondheid omgaan en hoe zij dat zelf ook 
kunnen vormgeven.
Tijdens de training vertellen we over de opzet van de methodiek. 
Er komen praktijkvoorbeelden aan de orde en we staan stil bij het begrip 
gezondheidsvaardigheden. Je leert over de lesbrieven en hoe de bijbehorende 
handleidingen te gebruiken.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer: Mariëlle van Rooij & Ellen Visser

Aanmelden via: taalcoaching@taaldoetmeer.nl

Voor vrijwilligers die met cursisten willen werken aan 
gezondheidsvaardigheden

di. 6 november • 10:00 - 13:00 uur
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Workshop Interculturele communicatie
13 november 2018

Als vrijwilliger heb je te maken met 
mensen uit allerlei culturen. We 
spreken soms niet alleen letterlijk een 
andere taal, maar ook een cultuur. 
Cultuur is een integraal onderdeel van 
wie we zijn en hoe we met anderen 
communiceren.
Begrip van cultuurverschillen 
en verschillende vormen van 
communicatie, hebben een positief 
effect op de relatie met je cursist(en) 
en het taalcoachtraject.  

Daarom gaan we tijdens deze interactieve workshop op zoek naar onze eigen 
culturele waarden en die van de ander, aan de hand van casussen uit de eigen 
praktijk.
Na afloop van de training heb je meer inzicht in je eigen normen- en 
waardenpatroon en krijg je handvatten om cultuurverschillen te overbruggen en 
dit toe te passen in je vrijwilligerswerk. 
Khadija Azahaf faciliteert sinds 2007 trainingen op het gebied van interculturele 
communicatie en is o.a. verbonden aan het platform Nieuw Wij (www.nieuwwij.nl).
 

Locatie: De Vrijwilligerscentrale, Bemuurde Weerd Oostzijde 3 

Trainer:  Khadija Azahaf 

Aanmelden via: taalcoaching@taaldoetmeer.nl   
Aantal deelnemers: maximaal 18

Voor vrijwilligers die werken met mensen uit andere culturen

di. 13 november 2018 • 19:30 - 22:00 uur

Workshop Solliciteren en jezelf presenteren
21 november 2018
Deze workshop wordt gegeven voor coaches en deelnemers die samen werken 
aan het vinden van de juiste studie, stage of werk. Tijdens de workshop kun je 
samen werken aan het persoonlijke leerdoel. Aan het eind van de workshop 
bepalen jullie samen wat de volgende stap is en maken jullie daar concrete 
afspraken over.
Tijdens deze workshop kun je meer leren over: jouw eerste indruk; jezelf 
presenteren; het maken van een goed CV of LinkedIn-profiel; hoe je jouw netwerk 
kunt inzetten & vergroten; hoe je social media kunt gebruiken om te solliciteren; 
welke gebruiken er zijn bij het solliciteren in Nederland.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer: Mariëlle Obels, loopbaancoach (met veel ervaring in het 
begeleiden van nieuwe Nederlanders richting werk)

Aanmelden via: jeugd@taaldoetmeer.nl   

Voor coaches en deelnemers van de projecten Taal & Toekomst  
en Eigen Kracht 

wo. 21 november 2018 • 18:30 - 21:00 uur
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Workshop Motiveren kun je leren
23 januari 2019
Deze workshop wordt gegeven in het 
begin van het nieuwe jaar: de tijd van 
nieuwe voornemens. Deze workshop gaat 
over het motiveren van jongeren om zich 
te blijven ontwikkelen. Je krijgt in deze 
interactieve workshop handvatten om je 
pupil of leerlingen te motiveren om tóch dat 
huiswerk te maken, vol te houden of het 
project af te maken. Na de workshop kun je 
er weer met frisse moed tegenaan!
Tijdens deze avond leer je meer over: 
de basisprincipes van het motiveren; 
de do’s en don’ts van het motiveren; de 
basistechnieken van het motiveren.

Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Trainer:  Jan Ravesteijn

Aanmelden via: jeugd@taaldoetmeer.nl   

Voor vrijwilligers van Taal Doet Meer die werken binnen 
de jeugdprojecten 

wo. 23 januari 2019 • 19:00 - 21:00 uur

Basistraining Taal voor het Leven  
voor taalvrijwilligers 2e helft 2018
Ben jij taalcoach, taalvrijwilliger of taalmaatje in Utrecht? En wil je meer weten 
over hoe je jouw cursist(en) goed kunt begeleiden? Dan is deze training iets  
voor jou! 
De basistraining Taal voor het Leven bestaat uit vier bijeenkomsten.
Hierin leer je over laaggeletterdheid, de doelgroep die je les gaat geven en de 
vaardigheden luisteren, spreken en lezen. Je krijgt tips en tricks om je cursisten 
goed te kunnen ondersteunen en oefent met verschillende werkvormen. 
We verwachten dat je alle bijeenkomsten van de basistraining bijwoont. Na 
afronding ontvang je een certificaat en krijg je een inlogcode voor  
taalhuisutrecht.nl, dé website voor taalvrijwilligers in Utrecht. 

De data voor september tot en met december 2018 zijn: 

Training 7: op 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober en 24 oktober 
Woensdagmiddag 14:00 - 17:00 uur
Trainer: Anke de Jong

Training 8: op 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november
Woensdagavond 19:00 - 22:00 uur
Trainer: Anne van der Poel

De training wordt gegeven in De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8. 
Na je aanmelding ontvang je nadere informatie.

Aanmelden via: het aanmeldformulier op 
taalhuisutrecht.nl/taalvrijwilliger/agenda
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In het najaar van 2018 organiseert Taal Doet Meer weer diverse trainingen en 
workshops voor haar taalvrijwilligers, omdat wij het belangrijk vinden dat vrijwilligers 
zich blijven ontwikkelen. 
Deze trainingen en workshops organiseert Taal Doet Meer zelf of in samenwerking 
met andere organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven, Het Begint met Taal, de 
Vrijwilligerscentrale en de Bibliotheek Utrecht. Deelname is gratis. 
Bekijk ook de trainingsagenda op onze website via 
taaldoetmeer.nl/nieuws/agenda

digiTaalhuis Utrecht
Ben je taalvrijwilliger en wil je advies over lesmateriaal, inspirerende werkvormen,  
didactiek en trainingen? Kijk dan op www.taalhuisutrecht.nl of kom naar het 
spreekuur van de taalconsulenten.
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Het enthousiasme 
van de trainers is 
aanstekelijk!

De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8 (1e verdieping, kamer 102)

Centrale Bibliotheek (2e verdieping bij de Lees- en Schrijf!-kast, Oudegracht 167)

Elke dinsdag 9:00 - 11:00 uur

Tijden spreekuur taalconsulenten:

Elke donderdag 15:00 - 17:00 uur

Maak voor deze spreekuren een afspraak met één van de 
taalconsulenten via taalconsulent@taaldoetmeer.nl 


