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“Een van de vaders uit mijn groep 
gaf aan dat hij altijd tot 21.00 
uur werkt, waardoor hij nooit 
naar een ouderavond kon. 
We hebben het daar in de les 
over gehad en hem aangespoord 
wel een keer te gaan. Nu is hij 
naar de ouderavond geweest. 
De week erna vertelde hij er 
heel trots over.” - taalcoach

Taal en ouders “Toen ik 3 maanden geleden begon met 
Eigen Kracht had ik echt geen idee wat ik 
wilde. Nu, 3 maanden later, weet ik echt 
welke stappen ik kan zetten. 1, 2, 3. Het 
heeft me echt heel erg geholpen.“ 
- deelnemer

Taal & Werk

“Er zitten veel verschillen in het gezondheidssysteem 
in Nederland en Zambia. Ik vond het heel leuk om hier 
meer informatie over te krijgen.“ - deelnemer Sydney

Taal & Gezondheid Taalcafé    
“Aan mijn tafel zaten dit keer vier 
jonge dames, afkomstig uit Turkije, 
Algerije en India. Ze waren alle vier 
nog niet zo lang in Nederland, 
waardoor ze qua Nederlands redelijk 
op hetzelfde niveau zaten. Hierdoor 
werd er goed afgewisseld en kwam 
iedereen voldoende aan het woord. 
Al pratend en luisterend kregen we 
een kijkje in elkaars cultuur.” 
– vrijwilliger Taalcafé

Taalcafé / Taal in de Wijk
“Op het einde van elke les voer ik klassikaal 
een korte spraakoefening uit, die ik thuis 
heb voorbereid.” - taalcoach Ben

Formeel & non-formeel leren
Taalgroepen in de wijk    
“Alle ouders en alle juffen, zij 
praten gewoon Nederlands. Het 
was echt moeilijk voor mij om 
iets aan hun te vragen, gewoon 
te vragen: Wat doet mijn zoon 
daar op school?” 
- deelnemer Taalgroep

digiTaalhuis Utrecht

“Ik kan nu wel een 
beetje Nederlands 
praten. Ja, dat is 
door Taal Doet Meer.” 
- deelnemer Abdul

“Ik vind het heel belangrijk om me te ontwikkelen, 
nieuwe dingen te leren en buiten mijn eigen wereld 
te kijken. En ik wil een zinvolle bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Dat kan bij Taal Doet Meer.” 
- vrijwilliger

“Laaggeletterden omschrijven hun gezondheidstoestand 
vaker als matig tot slecht dan niet-laaggeletterden (40% 
tegenover 10%). Deelnemers aan taalcoaching ervaren 
een betere fysieke gezondheid (39%) en een psychisch 
betere gezondheid (53%).“ uit: Feiten en cijfers laag-
geletterdheid, Stichting Lezen & Schrijven, 2018

“Ik heb veel nieuwe woorden 
geleerd over gezondheid, dat 
is echt belangrijk voor mij!“ 
- deelnemer Fatima

“De sfeer is erg goed. 
Iedereen is er elke 
bijeenkomst geweest, 
is gemotiveerd, doet 
actief mee en doet het 
huiswerk. Ze denken 
mee, komen zelf met 
vragen, helpen elkaar 
en het is gezellig.“ 
- (taal)coach

“Mijn kinderen zijn 
erg trots op mij en 
zijn erg blij dat ik een 
cursus op hun school 
volg. Ze praten er met 
trots over naar hun 
klasgenoten.” 
- deelnemer
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Taal Doet Meer droeg er in 2018 met 
meer dan 1000 vrijwilligers aan bij dat 
anderstalige Utrechters kunnen meedoen 
in de Utrechtse samenleving. Het leren 
van de Nederlandse taal is een rode 
draad in ons werk.
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7 8 9 10 11 12Lezen en Praten met je Kind 
“Afgelopen week had ik een moeder en 
kind, die wekelijks bezocht worden door 
een vrijwilliger, weer bij mij op het spreek-
uur: moeder was heel enthousiast over de 
TaalThuisbezoeken. Haar kind vindt het 
leuk: eerst samen boekjes kijken, daarna 
spelen. Hij vraagt nu zelf ook vaker aan 
zijn moeder om boekjes voor te lezen en 
zijn taalontwikkeling gaat goed vooruit.” 
- jeugdarts Céline van Klei 
over de TaalThuisbezoeken

VoorleesExpress Utrecht
“De tijd vliegt zo snel. We houden 
van onze lieve voorlezer. We hebben 
genoten van samenlezen. Haar 
duidelijke voorlezen stimuleerde 
de ontwikkeling van het Neder-
lands van mijn dochter. Nu praat 
ze zinnen, langer en complexer. 
Ik heb ook van de voorlezer 
geleerd. Hartelijk bedankt voor 
Lidy en jullie!” - een moeder

School’s cool

Taalmentoraten
“Ik vind het heel leuk 
als mijn pupil een 
artikel leest in de 
Kidskrant of een 
verhaaltje uit een 
boek, en dat ik er 
dan vragen over stel 
en we het er nog over 
hebben. Of als hij een 
presentatie oefent en 
ik daar dan naar 
luister, en zie dat hij 
daar steeds meer 
vertrouwen in krijgt!” 
- taalmentor Marieke

Taal & Toekomst 
“Richenel heeft mij erg geholpen met het maken 
van een studiekeuze. Samen hebben we open dagen 
bezocht en veel gepraat over wat ik kan, wil en leuk 
vind. Daarnaast heeft Richenel mij ook erg geholpen 
met Nederlands. Ik heb veel nieuwe woorden geleerd. 
Tijdens het traject is mijn belangrijkste doel behaald: 

ik ben gestart 
met een opleiding 
elektrotechniek 
BBL!” - Abdellah, 
coachee Taal & 
Toekomst Utrecht

HuiswerkHulp Utrecht “Een van de leerlingen uit mijn groepje 
kreeg ik een paar jaar geleden met geen 
mogelijkheid aan zijn huiswerk. Nu is hij 
ontevreden met cijfers lager dan een zeven. 
Hoe het komt? Dat weet ik eigenlijk niet. 
Ik weet alleen dat het als huiswerkcoach 
ontzettend leuk is om hier een steentje aan 
bij te dragen.” - huiswerkcoach Thomas

“De aanvullende waarde van de vrij-
williger wordt niet alleen genoemd in 
het aanvullen van schoolse vaardig-
heden. Een vrijwilliger kan ook een 
signaleringsfunctie hebben van hoe 
het thuis gaat.” – uit: Onderzoek 
Taalversterkers, Universiteit Utrecht, 
dec. 2018

“Ik mocht met mijn mentor naar een politiebureau 
om te zien hoe het is om politieagent te worden. 
Ik mocht vragen stellen en ik mocht in hun auto's 
zitten. Ik vond het heel leuk dat ik daarnaartoe 
mocht. En ik heb ook geleerd dat politieagent 
worden heel belangrijk is. En ik wil nog steeds 
politieagent worden omdat ik het heel leuk vind 
om dat te doen. Ik wil mijn mentor en de politie-
agent bedanken dat zij het mogelijk voor mij 
hebben gemaakt om daarnaartoe te gaan.” 
- pupil Petar
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Taal verbindt Utrechters en wij 
verbinden Utrechters met taal!
Taal Doet Meer  -  Koningin Wilhelminalaan 8 
3527 LD Utrecht  -  T 030 - 294 75 94 
www.taaldoetmeer.nl
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