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Tot ziens 
stadsgenoten!
Niet zonder trots presenteren we nummer 5 van de taalglossie 
GeenPunt. Een lustrumeditie aan het begin van het Jaar van de Taal: 
2021. Een jaar waarin de gemeente Rotterdam extra aandacht geeft 
aan het belang van taal in onze stad. In dit nummer lees je er meer over.

Het is ook de editie waarin ik jullie voor het laatst 
toespreek als stadsdichter. Na twee jaar zit mijn 
stadsdichterschap erop. Wat is er veel gebeurd 
in het afgelopen jaar, hè? Corona heeft onze 
levens omgegooid en alles voelt anders dan we 
ooit konden bedenken. Dat heeft op iedereen veel 
effect. Zelfs op het uitbrengen van dit tijdschrift. 
Daarom vind ik het erg fijn dat ik jullie nu nog één 
keer welkom mag heten. 

Juist omdat de tijden zo spannend zijn, wil ik deze 
ruimte gebruiken voor een persoonlijke oproep. Aan 
jullie allemaal. Want we weten niet hoe lang we 
nog met deze situatie te maken hebben. Wat ik wel 
weet, is dat we er alleen samen doorheen komen. 
Als jullie stadsdichter is het dan ook mijn grootste 
wens dat we zacht voor elkaar durven zijn. Want 
door met elkaar te blijven praten en door elkaar te 
blijven ontmoeten, kunnen we elkaar vertellen wie 
we zijn en wat we belangrijk vinden. 

In deze editie van GeenPunt kunnen jullie weer 
mooie nieuwe mensen ontmoeten. Zoals de 
93-jarige Rob Berkovits, die zich ook in coronatijd 
als taalvrijwilliger blijft inzetten. Of de organisatie 
Geloven in Spangen en BoTu, die de wijkbewoners 
helpt aan hun toekomst te bouwen door een 
taalcursus en vrijwilligerswerk. Via deze verhalen 
leer je jezelf en anderen in onze mooie stad een 
beetje beter kennen.

Dean Bowen
Stadsdichter en hoofdredacteur GeenPunt #5Fotografie: Eric Fecken
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Handje?
Fotografie: Casper Rila

Taal leer je stap voor stap. Eigenlijk net 
als leren lopen. Je leert als kind eerst om 
op te staan. Daarna leer je om te blijven 
staan. En daarna lopen kinderen langs 
de bank, of van object naar object.  
In de tussentijd ondersteun jij als ouder.  
Je houdt de handjes vast en kijkt of ze 
niet vallen.

Iedere ouder ziet het als een wonder als kinderen leren lopen. 
En dat is het. Als docent of taalvrijwilliger zorg jij er ook voor 
dat mensen als het ware ‘leren lopen’ door de taalvaardigheid 
te verbeteren. Soms hou je de handen vast, maar uiteindelijk 
laat je los.

Op dit moment hebben 90.000 Rotterdammers moeite met 
lezen en schrijven. Daardoor komen ze op het gebied van werk, 
financien, opvoeding en gezondheid vaker in de problemen. 
Daarom willen we dit jaar dat zoveel mogelijk professionals en 
mensen in de stad laaggeletterdheid kunnen herkennen. Hoe? 
Dat leest u in deze uitgave. 

Het goede nieuws is dat we samen echt iets kunnen doen 
aan laaggeletterheid. We hebben veel plekken waar mensen 
leren lezen en schrijven. Voor nieuwkomers, maar ook voor 
Rotterdammers voor wie Nederlands de moedertaal is.  
n u kunt ze straks nog beter herkennen. Mijn verzoek aan u is 
daarom: help een handje! 

Judith Bokhove 
wethouder Mobiliteit, 
Jeugd(hulp) en Taal
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2021: Jaar van de Taal in Rotterdam

Beter worden in taal 
brengt kansen met  
zich mee

Wethouder Judith Bokhove heeft 
2021 uitgeroepen tot Jaar van 
de Taal. Dit jaar wil ze laag-
geletterdheid goed onder de 
aandacht brengen. Wat staat  
ons te wachten?

Wie goed kan lezen en schrijven en de Nederlandse 
taal goed begrijpt en spreekt, is beter in staat om 
zichzelf te redden. Of het nou gaat om werk vinden, 

de eigen financiën op orde hebben,  kinderen 
opvoeden of gezond blijven. In Rotterdam hebben 
90.000 inwoners moeite met lezen en schrijven, 
rekenen of digitale vaardigheden. En daardoor 
komen ze op het gebied van werk, geld, opvoeding 
en gezondheid vaker in de problemen.  

Hoog én breed op de agenda
In het Jaar van de Taal 2021 hebben de 
gemeente en haar partners veel aandacht voor 
laaggeletterdheid. Beter worden in taal brengt 
kansen met zich mee. Door mensen te helpen om 
beter te worden in taal, stellen we ze in staat 
die kansen te grijpen. In het Jaar van de Taal 
organiseren we verschillende activiteiten en 
initiatieven om laaggeletterdheid hoog én breed 
op de agenda te zetten. We vragen aandacht 

voor vragen zoals: wat betekent het voor mensen 
om moeite te hebben met taal? Hoe signaleer 
je laaggeletterdheid bij werknemers, cliënten, 
ouders of patiënten? En wat levert de verbetering 
van digitale- en taalvaardigheden op, voor de 
laaggeletterden zelf en voor onze stad? 

Samen lukt het beter dan alleen
Beter worden in taal lukt samen beter dan alleen. 
In teamverband kunnen bijvoorbeeld werkgevers, 
(schuld)hulpverleners, leraren, artsen en andere 
professionals samen een plan van aanpak maken 
om laaggeletterden te helpen. Gedurende het hele 
jaar zal de gemeente de samenwerking in speciale 
‘Teams Taal’ aanmoedigen en stimuleren. 

Digitale aftrap
Het Jaar van de Taal begon in januari met onder 
meer een oproep van wethouder Bokhove aan 
professionals om in teamverband aan de slag te 
gaan met taal. Op dinsdag 2 maart organiseert 
de gemeente een digitale bijeenkomst voor deze 
professionals in Rotterdam.  Met inspirerende 
filmpjes, interessante gesprekken en een leerzame 
lezing worden de verschillende Teams Taal 
gemotiveerd en gestimuleerd om laaggeletterden 
te helpen beter in taal te worden. Aan het eind van 
het jaar hopen we dat minimaal tien Teams Taal 
bij verschillende organisaties met geletterdheid 
aan de slag zijn gegaan. 

Programmma Jaar van de Taal
•  Coaches gaan de Teams Taal coachen  

in hoe zij als team de taalvaardigheid  
van anderen kunnen verbeteren.

•  Een commissievergadering in eenvoudige 
taal, begrijpelijk voor álle Rotterdammers.

•  Er komt een kunstwerk dat bestaat uit 
90.000 oude pennen, die symbool staan  
voor het aantal laaggeletterden in de stad.

•  Week van Lezen en Schrijven met veel  
aandacht voor laaggeletterdheid.

•  Jouw Team Taal in gesprek met de  
wethouder Taal.

•  Informatieve, gezellige en interessante 
bijeenkomsten voor jouw Team Taal.

•  Verkiezing: Welk Team Taal heeft het  
beste plan om Rotterdammers beter in  
taal te maken? 

•  En nog veel meer…
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Rotterdamse 
bijnamen  
zijn kort, 

simpel en 
een beetje 
spottend
Tekst: Herco Kruik Fotografie: Jan de Groen

Al ruim tien jaar verzamelt Herco Kruik Rotterdamse bijnamen. Allemaal 
namen die Rotterdammers zelf hebben verzonnen voor gebouwen, straten, 
kunstwerken en bekende Rotterdammers. Herco geeft ook bijnamentours 
door de stad. Tijdens zo’n tour vertelt hij het verhaal achter de plek 
en achter de bijnaam. Herco: ‘Een écht Rotterdamse bijnaam is vaak 
tegelijkertijd een spotnaam en een koosnaam.’

Mijn verzameling begon 
met een lijstje van ongeveer 
honderd populaire bijnamen 
zoals de 'Plukmekaalstraat' 
(de Puntegaalstraat, waar 
tot 1996 het kantoor van de 
Belastingdienst stond), 'De Kaap' 
(Katendrecht) en niet te vergeten 

'Kabouter Buttplug' (het beeld van 
de kunstenaar Paul McCarthy 
op het Eendrachtsplein). Nu heb 
ik al ruim 1.500 (!) bijnamen voor 
gebouwen, straten, kunstwerken 
en beroemde Rotterdammers. 
Denk aan ‘De Kromme’ voor 
Willem van Hanegem, of ‘Snelle 
Nelli’ of ‘Vaatje Buskruit’ voor 
sprintster Nelli Cooman. En ik 
verzamel ze alleen maar, ik verzin 
ze echt niet zelf! 

De Soepkom, (Ikea) Slabak, Blikvanger, 

Superbowl? Allemaal leuk bedacht, maar ik  

denk dat het heel simpel 'De Pot' gaat worden. 
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Beurstraverse?  
Rot op, das gewaun 

‘De Koopgoot’.

Simpel en kort
Maar waaro komp die bijnamerij nou vandaan? 
De Rotterdammers zijn altijd een redelijk nuchter 
volkje geweest. Ze benoemen de dingen recht  
voor zijn raap en doen dit vaak met humor en  
een beetje knorrig. Dus sjieke en officiële namen 
krijgen al snel een spotnaam. Beurstraverse?  
Rot op, das gewaun 'De Koopgoot’.  
Een groot deel van de stad is in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest door bommen. Daar 
kwamen in de wederopbouw moderne gebouwen 
voor terug. Die kregen meteen een bijnaam. 

Zo maakten de Rotterdammers 
zich de stad na de oorlog 
weer eigen. Het kunstwerk 
De Verwoeste Stad van Ossip 
Zadkine staat symbool voor 
het platgegooide stadshart. 
Dit beeld van een vent met 
een gat in z'n borst noemen 
de Rotterdammers simpel 'Jan 
Gat'. Het bekt lekker, want het 
allitereert (door twee keer de 
‘a’) zoals veel bijnamen. En het is 
simpel en kort. Houwe we van!
 
Van Krala tot Icecity
Je ziet de volksaard dus 
terug in de taal. Maar taal 
leeft en verandert, net als 
Rotterdammers zelf. De 

Rotterdammers zijn de afgelopen vijftig jaar 
van een haven- en arbeidersvolk naar een 
multiculturele bevolking gegaan. Jongeren hebben 
hun eigen straattaal en je hoort invloeden uit 
bijvoorbeeld het Marokkaans, Antilliaans en 
Surinaams. De jeugd heeft het niet over 'Rotjeknor' 
als bijnaam voor de stad. Zij zeggen 'Roffa' of soms 
het minder populaire 'Tha Dockz' (de havens). En 
zo wordt Kralingen 'Krala', Lombardijen 'Lomba', 
IJsselmonde 'Icecity' en Schiebroek 'SB'. Of de 
'Schiebronx' voor het armere gedeelte van de wijk 
waar vooral flatjes staan.
 

Spiegeltje, spiegeltje in het park
Het is een soort volkssport geworden om bijnamen 
te verzinnen. Mensen sturen me van alles toe en 
op social media vind je veel bijnamen voor nieuwe 
bouwprojecten. Voor het nieuwe, spiegelende 
depotgebouw van Boijmans heb ik al zeker twintig 

In het 
Rotterdam 
van nu is 
Rotjeknor 
‘Roffa’ en 

IJsselmonde 
‘Icecity’.

bijnamen voorbij zien komen, zoals 'De Wok', 
'De Pispot', 'De Bloempot', 'Het Spiegelei', 'De 
Soepkom', 'De (Ikea) Slabak', 'De Blikvanger' 
en 'De Superbowl'. Allemaal leuk bedacht 
natuurlijk, maar ik denk dat heel simpel 
'De Pot' voor het depotgebouw het meest 
populair zal worden.
 
Grote muil en un klein hartje
Ook als ik een bijnamentour geef door de 
stad roepen deelnemers vaak koosnamen en 
spotnamen die zij zelf gebruiken. Bijvoorbeeld 
in hun familie of onder collega’s. Zo vertelde 
een Rotterdamse ambtenaar me ooit dat 
hij en zijn collega’s de Librijesteeg vroeger 

'De Libressesteeg' noemden. Waarom? Er 
was daar een locatie van de gemeente 
met veel vrouwelijk personeel. Je kunt dit 
vrouwonvriendelijk noemen, maar de taal 
van de Rotterdammers is nou eenmaal niet 
zo fijngevoelig en politiek correct. Bijnamen 
zijn soms best grof, schunnig of plat, maar zo 
zijn we ook wel een beetje. De RotterdammerT 
(met natte T ja) hebbun grote muil en un klein 
hartje da gelukkug wel opte goeie plek zit. En 
opse tong netuurluk...
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Van de Rotterdampas 
tot Lord of the Rings:  

zeven 
Rotterdammers 
over taal

Tekst: Marlies Harting  Fotografie: Eric Fecken

GeenPunt ging in 
Rotterdam-Zuid de 
straat op en vroeg 
aan voorbijgangers: 
Hoe denk jij over 
taalachterstand en 
wat is er volgens 
jou nodig om 
het taalniveau 
in Rotterdam te 
verbeteren?

Merel Smit  
en Pieta Kerkhoven 

‘Hulp zoeken is het 
allerbelangrijkste’ 

•
‘Nieuwe kennis 
opdoen wordt 

moeilijk.’ 
 •

Ze kunnen nauwelijks geloven dat 
in Rotterdam maar liefst 90.000 
mensen laaggeletterd zijn. ‘Als 
student kom ik eigenlijk geen 
mensen tegen die niet goed kunnen 
lezen en schrijven’, zegt Merel Smit. 
‘Als er zoveel laaggeletterden zijn in 
Rotterdam vind ik het heel goed dat 
de gemeente energie en geld stopt in 
de aanpak van dit probleem.’ Daar 
zouden ze best bij willen helpen. 
Maar dan moet het wel van twee 
kanten komen, vindt haar vriendin 
Pieta Kerkhoven. ‘Mensen moeten er 
zelf ook aan willen werken.’ 

‘Taal verbindt’, zegt Pieta. ‘Het is 
een van de belangrijkste manieren 
om je uit te drukken, om te 
communiceren. Als je niet goed kunt 
lezen en schrijven, dan maakt dat 
communicatie veel moeilijker. Dan 
mis je veel.’ ‘Om nog maar niet te 

spreken van alle praktische problemen waar je 
tegenaan loopt’, vult Merel aan. ‘Je kunt geen 
straatnamen lezen, je weet niet welke bus je moet 
pakken. En in de supermarkt kun je niet zien welke 
artikelen in de aanbieding zijn.’ ‘Nieuwe kennis 
opdoen wordt moeilijk’, zegt Pieta. ‘Dat maakt het 
lastig om je te ontwikkelen.’ 

Merel: ‘Ik denk dat laaggeletterden zich vaak 
schamen voor hun probleem met taal en daardoor 
geen hulp zoeken.’ Terwijl dat juist zo belangrijk 
is, besluit Pieta. ‘Want als zoveel Rotterdammers 
niet goed kunnen lezen en schrijven, dan ontstaat 
er een kloof. Als we daar samen iets aan doen, kan 
dat helpen om die kloof kleiner te maken.’
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Salime Yigit

‘Ik zie iedere dag 
hoeveel invloed het 
heeft als je de taal 
niet goed beheerst’

‘Als jong meisje wilde ik heel 
graag bankmedewerker worden’, 
lacht Salime Yigit. ‘Typisch 
een vrouw hè’, grapt haar man 
Ibrahim, ‘het liefst met geld 
bezig.’ Salime en Ibrahim kunnen 
lezen en schrijven met elkaar, 
maar de administratie van hun 
winkel neemt Salime voor haar 
rekening. ‘Mijn man is pas na zijn 
twintigste in Nederland komen 
wonen. Hij heeft de Nederlandse 
taal daardoor niet zo goed 
onder de knie als ik.’ 

Salime kwam als jong meisje 
in de jaren zeventig naar 
Nederland. Lezen en schrijven 
leerde ze op de basisschool. 
‘Maar voor mijn oudere zus was 
het anders. Zij mocht niet naar 
school. Ze bleef thuis bij mijn 
moeder, om haar te helpen 
in het huishouden.’ Na de 
basisschool gold voor Salime 
hetzelfde. Ze ging pas weer naar 
school toen ze via de gemeente 

Rotterdam een opleiding 
tot sociaalpedagogisch 
medewerker kon gaan volgen. 
‘Er waren grote tekorten in de 
kinderopvang. Veel vrouwen 
zoals ik pakten graag die kans 
om alsnog een diploma te halen.’ 

‘Dus ik denk dat het heel goed 
is dat de gemeente Rotterdam 
iets aan die laaggeletterdheid 
wil doen. Haal de mensen uit 
hun huizen, ook als ze al zestig 
of zeventig zijn. Het is zo fijn om 
samen met anderen iets te leren, 
je te ontwikkelen. Al leer je iedere 
dag maar één woord lezen of 
schrijven. Iedere stap is er een.’ 

Haar oudste zoon heeft net zijn 
hbo-diploma gehaald. Apetrots 
is ze. ‘Ik zeg heel vaak tegen 
mijn kinderen dat ze goed 

•
‘Ik zeg heel 

vaak tegen mijn 
kinderen dat ze 
goed opgeleide 
mensen moeten 

worden.’ 
 •

opgeleide mensen moeten 
worden. En dat weer moeten 
overbrengen op hun kinderen. 
Mijn moeder kan alleen een 
beetje lezen, niet schrijven. Ik zie 
nog iedere dag hoeveel invloed 
dat heeft op je leven.’

Ciska Engel

‘Je bent nooit te 
oud om te leren’

‘Vanmorgen stond mijn buurvrouw 
nog voor de deur. Ze had een brief 
gekregen over de griepprik, maar ze 
kan zelf niet goed lezen. Ik help haar 
vaak bij dat soort dingen.’ Ciska 
Engel woont al meer dan veertig 
jaar in Nederland. De basisschool 
deed ze in Suriname. ‘Ik ben streng 
opgevoed. Denk maar niet dat ik een 
dagje school mocht overslaan! Dat 
lukte niet hoor, met de moeder die ik 
had.’ Ze kan er hartelijk om lachen. 
‘Natuurlijk vond ik het toen niet 
altijd leuk. Na schooltijd gingen veel 
kinderen lekker buiten spelen. Ik mocht 
pas naar buiten als ik mijn huiswerk 
had gemaakt. Maar achteraf ben ik er 
blij om. Ik ben goed terechtgekomen, 
net als mijn broers en zussen.’ 

In haar werk voor de stichting Thuis 
op Straat (TOS) had ze regelmatig te 
maken met laaggeletterdheid. ‘Als ik 
kinderen hielp bij hun huiswerk, bleken 
sommige van hen niet goed te kunnen 
lezen en schrijven. Vaak waren dat 
kinderen van ouders die vroeger niet 
naar school hadden gekund. Als je 
zelf niet goed kunt lezen en schrijven, 
wordt het heel moeilijk om je kinderen 
te helpen.’

Ze juicht het toe dat de gemeente Rotterdam de 
aanpak van laaggeletterdheid hoog op de agenda zet 
in 2021. ‘Niet iedereen heeft buren bij wie ze om hulp 
kunnen vragen. Familie woont soms ver weg. En ik kan 
me voorstellen dat sommige mensen het vernederend 
vinden om steeds weer om hulp te vragen. Het is 
veel beter als zij zelf aan de slag gaan met lezen en 
schrijven. Je bent nooit te oud om te leren.’

•
 ‘Ik ben streng opgevoed. Denk 

maar niet dat ik een dagje school 
mocht overslaan! Dat lukte niet 
hoor, met de moeder die ik had.’ 

 •
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Pim Carlier

‘Als je laaggeletterd bent, 
loop je allerlei kansen mis’

‘Onvoorstelbaar, dat zoveel 
Rotterdammers niet goed 
kunnen lezen en schrijven’, vindt 
Pim Carlier. ‘Doodzonde, want 
zo heb je per definitie al een 
achterstand. En de kloof tussen 
arm en rijk is toch al zo groot 
in Rotterdam.’ Hij wijst naar de 
woontorens op de Kop van Zuid, 
en het Afrikaanderplein een 
paar straten verderop. ‘Arm en 
rijk wonen hier vlakbij elkaar. 
Om prettig met elkaar samen 

te leven is goede communicatie 
heel belangrijk. En goede 
communicatie begint bij taal.’ 

Als je laaggeletterd bent, is het 
moeilijk om hogerop te komen, 
voegt hij eraan toe. ‘Het is lastig 
om een opleiding te volgen of 
een cursus te doen als je niet 
kunt lezen. En als je niet kunt 
schrijven, hoe maak je dan een 
sollicitatiebrief?’ Bovendien lopen 
mensen die laaggeletterd zijn 

•
‘Het is lastig om 
een opleiding te 

volgen of een 
cursus te doen als 
je niet kunt lezen.’ 

 •
allerlei kansen en mogelijkheden 
mis, stelt Pim. ‘Neem bijvoorbeeld 
de Rotterdampas. Als je je daar 
niet voor kunt inschrijven. Of je  
kunt de informatie over hoe het  
werkt niet lezen… Het is ontzet-
tend jammer als juist de mensen 
die de Rotterdampas goed kunnen 
gebruiken, buiten de boot vallen.’

‘Ik heb een collega van 22 jaar die 
geen fatsoenlijke brief kan schrijven. 
Ik zat er met verbazing naar te 
kijken’, zegt Henry Lambillion. 
‘Dat heeft vast en zeker te maken 
met de moderne technologie. De 
smartphone verbetert alles voor je, 
en als je niet weet hoe je een woord 
spelt, dan kijk je even op Google. 
Dus waarom zou je dan nog je best 
doen op school? 

Voor kinderen van mensen die 
niet in Nederland geboren zijn, is 
het nog een stukje lastiger. En 
dat zijn er natuurlijk heel wat in 
Rotterdam. Want als je ouders 
geen Nederlands spreken, dan 
kunnen zij je niet goed helpen met 
je taalhuiswerk.’ Dus ja, hij vindt 
het goed dat de gemeente meer wil 
doen om laaggeletterdheid tegen 
te gaan. 

Maar ouders hebben ook een rol. ‘Het begint met 
lekker veel voorlezen. En probeer ze daarna zelf 
aan het lezen te krijgen. Geef ze eens een stripblad, 
in plaats van een tekenfilm op televisie. Of laat ze 
een mooie film kijken, waarvan ze daarna het boek 
kunnen lezen. Ik kan je vertellen, dat werkt! Tot  
mijn dertigste heb ik nauwelijks gelezen. Nadat 
ik de film The Lord of the Rings had gekeken, heb 
ik het boek gekocht. Ik las het in één ruk uit en 
daarna had ik de smaak van het lezen te pakken. 
En als je veel leest, leer je ook beter schrijven.’ 

Henry Lambillion

‘Als je veel leest, leer je  
ook beter schrijven’
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Steven Blokland

‘We moeten 
laaggeletterdheid 
uit de taboesfeer 
halen’

‘Iedereen zou goed moeten  
kunnen lezen en schrijven.  
Dan kun je je goed redden in 
het leven.’ Steven Blokland 
vindt dat laaggeletterdheid 
uit de taboesfeer moet worden 
gehaald. Want, zo denkt 
hij, als je je ervoor schaamt, 
dan vraag je ook niet zo 
snel om hulp. ‘Ik kom het in 
mijn werk als buurtcoach en 
jongerenbegeleider gelukkig 
weinig tegen. Al hoor ik wel  
van jongeren dat ze hun ouders  
met de taal moeten helpen. 
Sommige oudere mensen zijn 
vroeger niet naar school geweest. 
Of ze konden hun school niet 
afmaken. Een informatiebrief 
van de gemeente of een oproep 
voor een gezondheidsonderzoek 
kunnen ze niet goed genoeg 
lezen om echt te begrijpen wat 
daarin staat.’ 

•
‘Als je je ervoor schaamt,  

dan vraag je ook niet zo snel  
om hulp.’ 

 •
Hij vindt het goed dat kinderen 
gratis lid kunnen worden van  
de openbare bibliotheek. Als 
kind kwam hij daar voor het 
eerst met zijn klas. ‘Daarna wist 
ik de weg naar de bieb al snel 
zelf te vinden. De boeken van 

Snelle Jelle, over die voetballer, 
die vond ik geweldig. Ik heb de 
hele serie uitgelezen. Nu leen ik 
boeken voor mijn werk, vaak over 
sport. Ik kom nog steeds graag in 
de bibliotheek.’

St
ev

en
 B

lo
kl

a
nd

Taalvoutjes om  
van te smullen

Schrijver Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark, 
deelt op social media taalfoutjes van kinderen. Hij ligt, net als 
zijn honderdduizenden volgers, soms dubbel van het lachen.

Dag in dag uit sturen juffen, meesters en ouders uit 
heel Nederland mij voorbeelden van kinderlogica. 
Ze vinden ze in de werkboekjes en schriften van 
kinderen. Creatieve ideeën, bijdehante briefjes en 
vooral heel veel grappige taalfoutjes. De leukste 
pik ik eruit en plaats ik op mijn Facebook- en 
Instagram-pagina’s.

Stortvloed aan likes
Ik begon er een paar jaar geleden mee. Ik had toen 
mijn boek Meester Mark draait door geschreven, 
over mijn ervaringen als meester op een 
Rotterdamse basisschool. Via Facebook probeerde 
ik het boek onder de aandacht te brengen. Bij het 
bericht had ik een foto gezet van mijn kat, die 
de wacht hield bij mijn printer waaruit de tekst 
voor mijn boek kwam. Maar ik kreeg bijna geen 
reacties op mijn bericht. Toen ik in plaats van die 
foto een plaatje van een grappige opmerking van 
een leerling deelde, kreeg ik juist enorm veel likes. 
Van het een kwam het ander. Nu heb ik duizenden 
afbeeldingen verzameld en 127 duizend volgers.

Hartverwarmend
Ik geniet het meest van foutjes die niet alleen 
een grijns op mijn gezicht toveren, maar me 
ook ontroeren of verbazen. Soms stuit ik op een 
hartverwarmend briefje. ‘I like you verry muts. You 
the best juf of my live’, schreef een meisje uit groep 
7 na een les Engels.

Wat zeg jij als het 

heel koud is? 

Tiring 
koud.
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Ik mag 
niet mee 
gymenen. 
Ik hep pijn 
aan me 
eng kol.

Een ander briefje laat een slim plannetje zien: 
‘Ik mag niet mee gymenen , ik hep pijn aan 
me eng kol’. De leerling die dit briefje aan 
zijn leerkracht gaf, zei met een heel serieus 
gezicht: ‘Dit heeft mijn moeder voor  
u geschreven’. Kijk, dan heb je lef!

•
'Het is zeker niet 

mijn bedoeling dat 
elke leerling perfect 

wordt in taal.  
Dan blijven er geen 

foutjes meer over om 
van te genieten.'

•
Taal moet je gewoon doen
Tegenwoordig doen we er van alles aan om van 
taal een ‘beleving’ te maken. In bibliotheken 
bijvoorbeeld, waar je allerlei avontuurlijke 
activiteiten kunt doen. En op school met digitale 
lesmethodes vol spannende verhalen en flitsende 
filmpjes. Heel wat anders dan de droge rijtjes 
werkwoorden die ik in mijn schooltijd in de jaren 
tachtig uit mijn hoofd moest leren. 

Wat doe jij in de soep?
Doe dat in de pan

Gakbal
Praaprieka

Hoe kom je erachter wat dat 
moeilijke woord betekent?

Via Koekel 
natuurlijk.

Ik ben geen expert. Toch denk ik dat taal niet 
alléén maar ‘leuk’ hoeft te zijn. Het is al vaker 
gezegd: om goed te leren lezen, leesbaar te leren 
schrijven, en zonder al te veel fouten te leren 
spellen, moet je al die dingen simpelweg ook 
heel vaak dóen – ook al is het soms met gezonde 
tegenzin.

En wat wil je dit schooljaar 

bereiken?

Dat ik een 
beeter zeifer 
kreigen voor 
speling.

Het is zeker niet mijn bedoeling dat elke 
leerling perfect wordt in taal. Dan blijven er 
geen foutjes meer over om van te genieten. 
Al maak ik me daar geen al te grote zorgen 
over. Zelfs de grootste slimmerik gaat wel 
eens de mist in. Kijk maar eens naar dit 
voorbeeld uit mijn kinderlogica-collectie. 
Op de vraag ‘Wat moeten we nog weten 
over jou?’, antwoordde een jongen: ‘Ik ben 
hoogbegraaft.’

Is er nog iets dat  
we van jou moeten weten?

Ik ben 
hoog- 
begraaft.

Een beetje brutaal
Kinderen zeggen vaker wat ze willen. Ik 
haalde het vroeger niet in mijn hoofd om 
achter de mededeling ‘Ga terug naar je 
taalboek’ zomaar ‘Egt niet’ te schrijven.
Een tikkeltje te brutaal? Misschien.  
Maar de meeste uitglijders, fouten en 
vergissinkjes vrolijken mij in elk geval op.  
‘Liefe juf, dit gedigt is speelsjaal voor jou’, 
schreef een leerling uit groep 3 met haar 
roze stift. ‘Liefe juf, met jou als juf gaa ik 
met plezier naar school.’ Dan weet je als 
leerkracht weer waar je het allemaal voor 
doet!

Volg Meester Mark op 
www.facebook.com/

meestermarkdraaitdoor
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Nieuw in Rotterdam: 
Beterintaal.nu

Het afgelopen jaar ontwikkelde de 
gemeente Rotterdam de website  
www.beterintaal.nu. Op deze site vind je 
al het taalaanbod in Rotterdam bij elkaar. 

Waarom is  
Beterintaal.nu 
ontwikkeld? 
 
Veel Rotterdammers die moeite 
hebben met lezen en schrijven 
vonden het lastig om hun weg te 
vinden in het taalaanbod in de stad. 
Er was geen website met daarop 
alle taalcursussen, taalcafés en 
andere taalmogelijkheden. Op de 
nieuwe website www.beterintaal.nu 
staat alles in één duidelijk overzicht 
bij elkaar. 

Voor wie is de 
website?
 
De website is voor Rotterdammers die moeite 
hebben met lezen en schrijven. Dat kunnen 
mensen zijn die Nederlands als moedertaal 
hebben (NT1) en mensen die later Nederlands 
hebben geleerd (NT2). 

Ook werkgevers en taalhelpers kunnen er 
informatie vinden over hoe zij laaggeletterden 
kunnen helpen. 

Wat is er op de website 
te vinden?
 
Op de website zijn filmpjes te vinden met persoonlijke verhalen 
van Rotterdammers die taal lastig vinden én ermee aan de 
slag zijn gegaan. De gemeente wil laaggeletterden hiermee 
een gezicht geven. Bezoekers van de website zullen zich hierin 
herkennen. Daardoor worden ze aangemoedigd om zelf ook 
met taal aan de slag te gaan. 

Op de website kunnen zij aangeven op welk gebied ze zich 
willen ontwikkelen: werk, geld, gezondheid of ontwikkeling.  
Ze kunnen kiezen uit ‘Ik wil oefenen’ of ‘Ik wil taalles’.  
De website verwijst dus naar alle mogelijkheden, van 
taalcafés tot taalcursussen. Alle informatie op de website  
kan met één druk op de knop worden voorgelezen. 

Ook zijn er verhalen van professionals zoals werkgevers, 
(schuld)hulpverleners, leraren en artsen die vertellen wat  
zij hebben gedaan om de geletterdheid van werknemers, 
cliënten, ouders of patiënten te verbeteren. De website  
bevat tips en adviezen voor professionals, om laag-
geletterdheid te herkennen en een plan van aanpak te  
maken om mensen beter in taal te maken. 

Hoe kun je het 
taalaanbod 
vinden? 
De nieuwste toevoeging op de 
website is Mappi. Op deze handige 
kaart zie je gemakkelijk waar je 
in jouw buurt een taalcursus of 
taalcafé kunt vinden. Je voert je 
postcode in en vinkt aan wat je 
wilt: oefenen of een cursus? Dan 
poppen de mogelijkheden in de 
kaart zo op. 

Wie werkten 
mee aan de 
website?
De website is ontwikkeld  
door specialistische bureaus  
in opdracht van de gemeente 
Rotterdam. Beterintaal.nu is 
uitgebreid getest door de doelgroep. 
Zij gaven aan wat ze wel en niet 
duidelijk vonden. Aan de hand van 
hun tips is de website aangepast. 

Resultaten 
tot nu toe
 
In september 2020 ging  
www.beterintaal.nu 
online. In een speciale 
campagne maakte de 
gemeente dit bekend. 
Sindsdien bellen er meer 
en meer Rotterdammers 
naar taalscholen om te 
informeren naar taallessen.    
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Marien Kauffmann 

Unitmanager educatie bij Sagènn 
organiseert het project Formele Taaltrajecten Rijnmond-zuidoever. 

Anusca Zimmerman 

Teamleider bij NLeducatie 
organiseert Nederlandse taaltrainingen op alle niveaus.

Laura van der Baan

Directeur van Alsare 
een organisatie voor cursussen Nederlands op alle niveaus. 

Annette van der Kaay

Contractmanager bij het Albeda Startcollege
betrokken bij de uitvoering van Formele Taaltrajecten Rijnmond-noordoever.

Digitaal
bij 
de les

blijven

Al ruim een jaar vraagt de 
coronacrisis veel van iedereen, 
ook in het taalonderwijs. 
In de strijd tegen het virus 
moesten in maart vorig 
jaar de leslocaties sluiten. 
Taalaanbieders stapten over 
naar digitaal onderwijs.  
Vier aanbieders vertellen hoe 
dat verliep. 

Tekst: Birgit Bekker  Fotografie: Rhalda Jansen

Op 16 maart 2020 
moesten alle les-
locaties sluiten. Hoe 
konden de taallessen 
toch (weer) doorgaan? 

Anusca:  
We waren enkele weken eerder alvast 
begonnen met voorbereidingen om digitaal 
les te kunnen geven. Toen we echt moesten 
sluiten, konden we direct overstappen op 
online lessen.

Marien: 
Onze voorbereidingen waren ook al voor de 
sluiting in gang gezet. We hebben een eigen 
digitale leeromgeving geïnstalleerd. Dat 
was technisch echt wel even een uitdaging. 
De lessen hebben daarom eerst twee weken 
stil gelegen. Daarna konden de docenten en 
cursisten online weer verder.

Annette: 
Bij het Albeda Startcollege konden wij eind 
maart de lessen online weer oppakken.

Laura: 
Wij hadden ook al een eigen digitaal 
leerplatform ontwikkeld. Dit ging eind maart 
in gebruik. Voor de cursisten maakten we 
filmpjes met duidelijke uitleg om in te loggen 
op dit platform. Die filmpjes hebben we via 
appgroepen met ze gedeeld.

Hoe reageerden 
docenten en cursisten 
op die nieuwe, digitale 
lessituatie?

Laura: 
Het was voor iedereen erg wennen. De 
techniek was nieuw. En vóór de lockdown 
spraken cursisten vaker individueel met 
anderen. In de nieuwe situatie kregen ze 
les in digitale groepen. Je mist daarin 
allemaal het sociale contact. Maar via hun 
appgroep stuurden veel cursisten bijzondere 
filmpjes rond. En ze gaven elkaar uitleg met 
screenshots erbij. Zo hielp iedereen mee om 
aan de slag te gaan en blijven. 

Anusca: 
Sommige cursisten vroegen zich af: kan 
iedereen online zien wat ik schrijf? Bewaart 
de computer mijn gegevens? Angst voor 
het onbekende was een drempel. Docenten 
hielpen ze om zonder deze angst in te 
loggen en de lessen te volgen. Daarnaast 
moesten de docenten zelf ook wennen aan 
het online lesgeven. We hebben daarom 
workshops georganiseerd. En we hebben een 
forum ingericht, waar docenten met vragen 
en goede ideeën terechtkonden. Ze konden 
er ook sparren met collega’s en deskundigen. 

Annette: 
Al onze docenten hebben veel energie gestopt 
in het online lesgeven. Ze wilden hun cursisten 
niet in de steek laten. De een leert sneller met 
digitale hulpmiddelen omgaan dan de ander. 
Ook hadden veel mensen het moeilijk om zich 
thuis te concentreren.  Bijvoorbeeld omdat ze 
tegelijkertijd hun kinderen moesten helpen 
bij het online schoolwerk. Of omdat het hele 
gezin één computer, laptop of tablet moest 
delen. Gelukkig hebben we wel dankzij een 
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gift van het Laurensfonds 55 tablets kunnen 
aanschaffen. Die konden we aan cursisten 
uitlenen. Met dit soort moeilijkheden hebben 
we rekening gehouden toen locaties vanaf de 
zomer weer konden openen. Sommige mensen 
gaven we voorrang om weer fysiek onderwijs 
te kunnen volgen.

Marien: 
De meeste cursisten konden zich aanpassen 
aan het digitale leren. Maar voor sommigen 
was de situatie echt te moeilijk. Zij stopten 
hun cursus tijdelijk. Natuurlijk willen we altijd 
zo veel mogelijk cursisten blijven bereiken. 
Dat hebben we gedaan door ze extra te 
bellen, te appen, mails en brieven te sturen. 

Hebben jullie iets 
extra’s veranderd  
aan jullie werkwijze?

Anusca: 
Naast de extra online 
begeleiding hebben we methodes 
toegevoegd. Zo hebben we 
oefenpakketten ontwikkeld waar 
ouders en kinderen online samen 

mee kunnen werken. Bijvoorbeeld woordjes 
leren en spellingslessen. 

Marien: 
De intake en eerste kennismaking met de 
groep organiseren we voortaan online. 
Toetsen worden digitaal thuis gemaakt. 
Voor verschillende cursisten is dat een zeer 
praktische oplossing. Ze hoeven geen oppas 
te regelen en niet te reizen. 

Laura: 
Ons online leerplatform blijven we vullen 
met nieuwe lessen. De intakes nemen we 
telefonisch af.

Wat is nog steeds  
een uitdaging?

Annette: 
De situatie met het corona-
virus blijft spannend. Mensen 
zijn bang om besmet te 
raken. Cursisten reizen daarom 

 niet graag met het openbaar vervoer. 
Sommigen maken zich veel zorgen over 
hun familie in het buitenland. Mensen die 
al gespannen zijn, hebben meer moeite om 
zich te concentreren.
 
Laura: 
Ja, zorgen dat iedereen mee kan blijven  
doen, is de grote uitdaging! Gelukkig heeft  
99 procent van de cursisten een smartphone. 
Dat helpt al om elkaar te bereiken en 
informatie te delen.

Er komt een tijd dat 
alle leslocaties gewoon 
weer open zijn. Blijven 
jullie dan toch digitale 
middelen gebruiken?

 
Laura: 
Het zal een mix zijn van fysiek 
en online les. Mensen vinden 
het fijn om de deur uit te gaan. 
Iedereen heeft behoefte om 
elkaar echt te zien. Daarnaast 

hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om 
online te kunnen communiceren. Ik ben er trots 
op hoeveel cursisten nu gemakkelijker omgaan 
met digitale hulpmiddelen. 

Marien: 
Fysieke lessen werken voor veel van 
onze cursisten het beste. Iets uitleggen 
gaat gemakkelijker. En er ontstaan 
vriendschappen. Deelnemers bouwen zo een 
netwerk op dat ook na het halen van een 
diploma belangrijk is. Maar online lessen 
hebben hun nut ook bewezen, bijvoorbeeld 
omdat je niet hoeft te reizen. Wat ik nog niet 
genoemd heb, is dat docenten in een online 
les bij elkaar kunnen meekijken en tips geven. 
Een mix is daarom inderdaad interessant.

Annette: 
Mee eens. In fysieke lessen leren cursisten 
veel van elkaar. De sociale contacten 
tussen cursisten en met docenten zijn daar 
belangrijk. Maar individuele begeleiding kan 
goed online blijven doorgaan. 

Anusca: 
Een heel goed hulpmiddel vinden we het 
digitale schoolbord. Daarmee kunnen we in 
drie situaties lessen aanbieden: fysiek, online 
en in een mix van die twee. Al gaat onze 
grootste voorkeur ook uit naar fysieke lessen.

Heb je nog een vraag, 
tip of wens voor de 
toekomst?

Marien: 
Wij willen graag met anderen 
blijven nadenken hoe je 
goed onderwijs kunt blijven 
verzorgen. Ook onder moeilijke 

omstandigheden zoals corona. Ervaringen 
over online onderwijs delen met andere 
aanbieders helpt ons.

Laura: 
Daar sluit ik me bij aan. Laten we ons flexibel 
blijven ontwikkelen. En laten we heel zuinig 
zijn op onze docenten!

Anusca: 
Ik zou graag weer echt de hand willen 
schudden van cursisten die hun traject hebben 
afgerond. Want een certificaat of diploma 
krijgen, is altijd een feestje waard. Erg jammer 
dat het nu allemaal op afstand moet.

Annette: 
Ik hoop dat we ook gauw weer de bijeenkomst 
Werk en Opleiding kunnen organiseren. Op 
deze bijeenkomst krijgen de taalcursisten 
workshops en voorlichting van bedrijven en 
opleidingen. Dit helpt hen om de stap te zetten 
naar werk of een vervolgopleiding. Verder wil 
ik tegen iedereen zeggen: houd de moed erin!

Meer  
informatie

Alsare: 
www.alsare-thuis.nl  
010 432 49 11

Albeda: 
www. albeda.nl/taal-inburgering  
010 221 41 21

Sagenn: 
www. sagenn.nl/educatie-rotterdamn  
088 100 89 185

NLeducatie: 
www. nltraining.nl/cursusaanbod  
010 303 32 14
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Lastige 
coronataal 
onder  
de loep

Lastige

Door het coronavirus komen er veel nieuwe 
woorden in onze taal. Veel woorden zijn 
creatief en grappig. Maar er komen ook 
nieuwe en bestaande termen voorbij die 
moeilijk en verwarrend zijn. Vooral voor 
mensen die lezen en schrijven lastig vinden, 
valt het niet mee om al die woorden te 
begrijpen. Een greep uit lastige coronataal.

Afremmen van het virus: 
Ervoor zorgen dat minder 
mensen het virus krijgen.

Afvlakken van het virus: 
Ervoor zorgen dat er niet nog 
meer mensen het virus krijgen.

Antigenen: 
Stukjes van het virus in het 
lichaam.

Antigeentest: 
Test om antigenen te 
zoeken. Bijvoorbeeld via een 
wattenstaafje in neus of keel. 
Zo zien we of iemand besmet is 
met het virus.

Antivirale middelen: 
Medicijnen om het virus in je lijf 
uit te schakelen.

Besmetting: 
Als je besmet bent, zit het virus 
in je lichaam en kun je het virus 
overdragen aan andere mensen.

Coronadashboard: 
Een website van de rijksoverheid. 
Hier kun je opzoeken hoeveel 
mensen er zijn besmet en 
hoeveel mensen met corona zijn 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Voor heel Nederland maar ook 
voor je eigen gemeente.

Contactberoepen: 
Beroepen waarbij je dichtbij 
andere mensen moet 
komen, zoals kappers en 
fysiotherapeuten.

Complicatie: 
Een probleem tijdens de 
behandeling. Iemand met 
een complicatie krijgt extra 
klachten en wordt nog zieker.

COVID-19: 
De naam van de ziekte die je van 
het coronavirus kunt krijgen.

Groepsimmuniteit: 
Als je immuun bent voor het 
coronavirus, heb je weerstand 
tegen het virus en word je er niet 
ziek van. Weerstand kun je krijgen 
door vaccinatie of doordat je 
zelf COVID-19 hebt gehad. Hoe 
meer mensen immuun zijn, hoe 
minder vaak het virus kan worden  
doorgegeven in een groep.  

Immuniteit: 
Je lichaam heeft weerstand 
tegen het coronavirus 
opgebouwd. Je wordt er niet 
meer ziek van.  

Incubatietijd: 
De dagen dat het virus wel in 
je lichaam zit, maar je er nog 
niets van merkt. Het duurt bij het 
coronavirus meestal vijf tot zes 
dagen voordat je klachten krijgt. 

Quarantaine: 
Binnenblijven om anderen niet te 
besmetten. Ook mag er niemand 
bij je op bezoek komen. Je moet 
in quarantaine als je corona 
hebt of misschien hebt.

Raamvisite: 
Bij ouderen en zieke mensen 
mag je alleen op bezoek als je 
achter een raam blijft.

Reproductiefactor  
of R-factor: 
Een cijfer dat laat zien hoe 
snel het virus zich verspreid. 
Hoe lager het cijfer, hoe 
minder mensen andere mensen 
besmetten.

Risicogroepen: 
Mensen die oud zijn of al  
een andere ziekte hebben.  
Zij kunnen erg ziek  
worden van corona.

Vitale beroepen: 
Werk dat heel belangrijk is 
en altijd door moet gaan. 
Bijvoorbeeld het werk in de zorg 
of bij de politie en brandweer.

Zie voor meer moeilijke  
corona-woorden en uitleg: 
www.pharos.nl/coronavirus

Handige websites
www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
•  Persconferenties van de overheid 

uitgeschreven in eenvoudige 
taal. 

•  Verschillende brochures over het 
virus in eenvoudige taal. 

www.pharos.nl/coronavirus
•  Corona-woordenlijst met van elk 

woord een eenvoudige uitleg. 
•  Informatie over het coronavirus 

in eenvoudige taal in de talen 
Nederlands, Engels, Turks, 
Arabisch, Tigrinya, Pools, 
Chinees, Farsi en Somalisch. 

www./lezenenschrijven.nl/corona
Video-animaties in begrijpelijke 
taal over wat je kunt doen om 
corona te voorkomen.
  
www.coronasteffie.nl
Eenvoudige gesproken en 
getekende uitleg over het 
virus, de regels, testen en de 
coranamelder-app. 

www.openrotterdam.nl
In de tv-serie Corona Rules legt in 
iedere aflevering een meertalig 
kind de belangrijkste coronaregels 
uit in zijn of haar tweede taal. 
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Hé stadsdichter, 
hoe doe je dat  
nou?! Tekst: Dean Bowen  Fotografie: Eric Fecken

Op 28 januari 2021 krijgt Rotterdam 
een nieuwe stadsdichter en zitten mijn 
twee jaar erop.  Stiekem ben ik daar 
blij om, maar ook een beetje verdrietig. 
Het is namelijk heel bijzonder om de 
stadsdichter van Rotterdam te mogen 
zijn. Ik heb ongelooflijk veel mooie en 
bijzondere mensen in de stad leren 
kennen. Ik mocht nadenken over wat 
bijzondere momenten betekenden voor 
de stad. Daardoor hou ik nu nog meer 
van Rotterdam. Tegelijkertijd vind ik 
een periode van twee jaar ook wel lang 
genoeg en geef ik graag de ruimte aan 
mijn opvolger.

2020 was een vreemd jaar. De 
samenwerking met de Daken 
Dagen en Poetry International 
waren door corona heel 
anders dan normaal. Ook 
de gedichten die ik schreef 
voor dodenherdenking 
en de herdenking van het 
bombardement op Rotterdam 
waren door het virus anders. 
Alles moest net even op 
een andere manier worden 
georganiseerd om door te 
kunnen gaan. Dat is allemaal 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Alle betrokken partijen waren 
ontzettend creatief om toch 
nog mooie dingen te doen 
in, met en voor de stad. Dat 
was soms lastig, maar het 
is gelukt. Ik wil daarom mijn 
complimenten geven aan een 
aantal mensen! 

Stadsdichterschap  
doe je samen
Regelmatig krijg ik de vraag: 
‘Hoe doe je dat nou, dat 
stadsdichter zijn?’ Eigenlijk is 
er maar één antwoord op die 
vraag. En dat is: ‘Niet alleen.’ 
Ik zou mijn werk niet kunnen 
doen zonder de hulp van allerlei 
organisaties, instellingen en 
mensen. Mijn belangrijkste 
samenwerkingspartner is de 
Centrale Bibliotheek. Daar 
wordt het stadsdichterschap 
gecoördineerd. Alle aanvragen 
en ideeën komen bij de 
medewerkers van de bibliotheek 
binnen. Samen werken we de 
ideeën uit. Ik ben zelf niet zo 
goed in organiseren. Dus zonder 
de hulp van Renee van Randwijk, 
Charissa Hokke en Janina 
Schipper was het een zooitje 

geworden. Ik ben ontzettend 
dankbaar voor hun inzet in de 
afgelopen twee jaar en voor 
de mooie dingen die we samen 
konden doen. Zoals bijvoorbeeld 
de verkiezing van de eerste 
Rotterdamse jeugdstadsdichter, 
Vienne Haagoort. 

Activiteiten naast 
stadsdichterschap
Maar er is nog iemand die 
ervoor heeft gezorgd dat de 
wereld rondom mij blijft werken. 
Ik verdien namelijk mijn brood 
met de dingen die ik schrijf. En 
niet alles wat ik schrijf is voor 
de stad Rotterdam. Afgelopen 
september heb ik een boekje 
met gedichten uitgebracht. 
Dit was een samenwerking 
met het Prins Bernhard 
Cultuurfonds – Noord-Brabant 
en Tilt. Mijn literair agent Ellen 
van Tichelt regelt alle dingen 
die ik naast mijn werk als 
stadsdichter doe. Zij begeleidt 
en vertegenwoordigt mij. Ik 
werk nu bijna anderhalf jaar 
met haar samen en ben haar 
ontzettend dankbaar. 

Succesvol team
Het is heerlijk om schrijver te 
zijn, en steeds aan nieuwe 
en uitdagende avonturen te 
beginnen. Maar het is lang niet 
altijd even makkelijk. Daarom 
kan ik niet vaak genoeg zeggen 
hoe dankbaar ik ben voor 
de hulp van deze geweldige 
mensen om me heen. Een goede 
vriend zei eens tegen mij: ‘Ik ken 
geen succesvol mens, zonder een 
succesvol team rond hem heen.’ 
De afgelopen paar jaar heb ik 
gemerkt dat dat écht waar is. 
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Laaggeletterd 
en hoogopgeleid
in één gezin Tekst: Monica Kruisman 

Fotografie: Rhalda Jansen

Een bijzonder portret 
van vader en dochter

Wim Kleij heeft al zijn hele leven moeite met lezen en schrijven.  
Zijn dochter Sonja is hoogleraar Literatuurwetenschap en geeft  
les aan de Universiteit Utrecht. Een groter verschil in taalniveau kun  
je bijna niet bedenken. Wat betekent taal in het leven van beiden?  
Een gesprek met de gezellige familie Kleij in Ommoord. 
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Hoe kwam het dat je niet goed 
hebt leren lezen en schrijven?

Wim: ‘Ik ben op de lagere school 
twee keer blijven zitten. En dat 
betekende vroeger dat je van 
school moest. Daarna ben ik naar 
de LOM-school gegaan, een soort 
lager beroepsonderwijs. Eerlijk? 
Daar heb ik alleen maar leren 
vechten. Verder heb ik er niks geleerd. 
Daarna heb ik nog twee jaar op 
een avondschool gezeten en daar 
heb ik de basis van onder andere 
rekenen geleerd. Het enige voordeel 
was dat ik niet in militaire dienst 
hoefde. Want dan moest je kunnen 
lezen en schrijven. Ik ben al jong 
gaan werken bij een zaadveredelaar, 
eerst in Bergschenhoek en later in 
het Westland. Een zaadveredelaar 
kruist groenterassen om ze sterker te 
maken en nieuwe soorten te kweken.’

Wanneer ben je je toch weer met taal 
gaan bezighouden? 

Wim: ‘Ik was ergens begin dertig en hoorde dat 
ik via de gemeente een taalcursus kon volgen. Ik 
heb altijd al beter willen leren lezen en schrijven, 
dus ik ben met die cursus begonnen. Maar ik 
werkte de hele dag, het was vroeg beginnen en 
laat weer thuis. Ik hield het niet vol om dan ook 
nog ’s avonds naar de cursus te gaan. Na mijn 
vervroegde pensionering heb ik de taalcursus 
via de bibliotheek weer opgepakt. Toen ben ik 
ook gevraagd om taalambassadeur te worden 
voor Stichting Lezen en Schrijven. Dat vind ik 
erg leuk om te doen. Als ervaringsdeskundige 
wijs ik organisaties - zoals een ziekenhuis of een 
gemeentelijke instelling  - op het gebruik van te 
veel moeilijke woorden.’
 

Verborg je het voor anderen dat je 
moeite had met lezen en schrijven?

Wim: ‘Ja, toch wel. Ik had een goede vriend en die 
heeft me een keer voor “dom” versleten. Dat vond 
ik heel erg. We hebben geen contact meer.’ 

Sonja, die zelf docent is, reageert op wat haar 
vader zegt: ‘Dit is ook een belangrijk punt in het 
onderwijs. Leraren mogen niet de fout maken om 
te denken dat kinderen die problemen hebben 
met taal minder slim zijn. Gelukkig is er al veel 
veranderd in het onderwijs. Kinderen met dyslexie, 
bijvoorbeeld, krijgen extra tijd en hulpmiddelen als 
ze moeten lezen of schrijven.’

'

Het leukste aan taalambassadeur 
zijn? Mensen op dingen wijzen 
waar ze zelf niet op letten.'’

'’
Als je je best niet doet, heb 
je een probleem. Als het niet 
lukt, dan geeft het niet.'’

Je dochter Sonja is hoogleraar 
Literatuurwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht. Hebben jullie 
haar extra gestimuleerd om te leren?
 
Wim: ‘Ik vond het belangrijk dat mijn kind wel de 
kans op een goede opleiding zou krijgen. Al toen 
ik ging trouwen wilde ik laten onderzoeken of 
mijn problemen met taal misschien erfelijk waren. 
Daarvoor had ik alle gegevens en rapporten 
van mijn school nodig. Maar de school had alle 
gegevens vernietigd. Ik heb altijd gezegd: er komt 
maar één kind. Als het dan erfelijk is, zijn er genoeg 
middelen om haar te helpen. Ook hebben we 
bewust een kleine school voor haar gezocht, zodat 
ze genoeg aandacht zou krijgen van de leraren.’

Sonja: ‘Dat is gelukt, want ik zat in een klasje met 
maar vier of vijf kinderen. Ik ben altijd leergierig 
geweest. Ik keek al mee met de leerstof van de 
volgende groep. Mijn oma las graag voor en 
mijn moeder ook. Ik ging als kind mee naar de 
bibliotheek en mocht zelf alle boeken uitzoeken 
die ik wilde. Ik ben thuis altijd gestimuleerd, maar 
nooit gedwongen. Mijn vader zei: “Als je je best 
niet doet, heb je een een probleem. Als het niet 
lukt, dan geeft het niet.” Ik ben vergelijkende 
literatuurwetenschap gaan studeren uit interesse 
voor mensen en verschillen in culturen. Geschreven 
taal vertelt veel over een bepaalde cultuur. Door 
geschriften uit verschillende culturen te vergelijken, 
leer je de mensen uit die cultuur beter kennen.’

Wat kenmerkt jullie gezin 
nog meer als het gaat om 
taal? 
 
Sonja: ‘We hebben thuis altijd heel veel 
gepraat. Echt over alles, dus met de 
communicatie zat het wel goed.’ 

Wim vult aan: ‘Ja, praten doen we 
graag! We skypen ook vaak met Sonja. 
Ze heeft ons wel moeten leren hoe dat 
skypen gaat. Dat lukt nu prima. Maar 
dingen opzoeken op een smartphone 
doe ik niet. Als je niet goed kunt lezen, 
dan zijn al die Engelse termen op een 
mobiel helemaal niet duidelijk.’
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‘Mijn 
lessen 
beginnen 
met vijf 
minuten 
lezen ... 

.. . wat 
maakt 
niet uit’

Tekst: Basia Dajnowicz  Fotografie: Jan de Groen

De Rotterdamse leraar Ismail 
Aghzanay is enorm betrokken 
bij zijn leerlingen en dat maakt 
hem een super populaire leraar. 
Niet voor niets won hij in 2018 de 
verkiezing voor Leraar van het 
Jaar in de categorie voortgezet 
onderwijs. Ismail: ‘Als leraar 
ben je de grootste influencer in 
het leven van de kids. Je kan 
een enorm positieve invloed 
op leerlingen hebben. Om mijn 
leerlingen te motiveren, gebruik 
ik de kracht van taal.’

‘Jezelf voorstellen, iemand aan het lachen maken, 
vrienden worden. Of uitleggen wat je dwarszit en 
daarna opgelucht zijn. Uiteindelijk doe je dat  
allemaal met taal, toch?’, zegt Ismail. ‘Ik kan 
mijn leerlingen motiveren en aansluiten bij hun 
belevingswereld omdat ik hun taal spreek. Lang 
geleden begon ik al met het ontwikkelen van mijn 
taalgevoel. Dat gebeurde onbewust, ik zie dat nu 
pas.’

Hekel aan school
Ismail Aghzanay geeft Engels op het vmbo. Waar 
hij maar kan, promoot hij lezen en schrijven. Maar 
daarvoor moest hij wel van heel ver komen. ‘Toen 
ik jong was, had ik een hekel aan school en aan 
leraren’, vertelt hij. ‘Kinderboeken las ik niet. Thuis 
spraken we Berbers en allebei mijn ouders zijn 
analfabeet. Ze moesten knokken om een gezin 
met zeven kinderen overeind te houden. In de klas 
voelde ik me niet gezien, gehoord of gewaardeerd. 
Daardoor praatte ik de hele tijd, en ik was brutaal 
en negatief. Uiteindelijk werd ik naar het speciaal 
onderwijs gestuurd. Dat heeft me erg teleurgesteld 
in leraren. Ik voelde me afgeschoven. Ik vind dat 
je als docent aan je leerlingen moet laten merken 
dat je in ze gelooft.’

Slimme babbels
Toch ziet Ismail ook dat hij juist in die periode 
leerde spelen met woorden. ‘Met gekke stemmetjes, 
geluiden en typetjes maakte ik mijn vrienden 
aan het lachen. Of ik haalde ons met een slimme 
babbel uit de problemen. Welke toon en timing 
je gebruikt, welke woorden je kiest; onbewust 
probeerde ik dat uit. Toen ik toneellessen volgde 
op het mbo kreeg ik voor het eerst complimenten 
van docenten. Op het hbo ontdekte ik de invloed 
die de positieve woorden van de docenten op mij 
hadden. Dat raakte me diep. Ik geef mijn eigen 
leerlingen áltijd complimenten en probeer ze 
zelfvertrouwen te geven.’

Vijf minuten lezen
‘In de klas sta ik iedere dag voor een groep 
kinderen waarin ik mezelf herken. Ik weet als geen 
ander hoe ze zich voelen, maar ik weet ook wat 
ze vooruithelpt. Mijn lessen beginnen meestal met 

vijf minuten verplicht lezen. Ik leg ze altijd uit hoe 
belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Soms neem 
ik boeken voor ze mee. Ze lezen graag boeken over 
influencers, voetballers of rappers. Of verhalen 
over jongeren die opgroeien in moeilijke situaties: 
pesten, gescheiden ouders, loverboys. Wat ze 
lezen maakt me absoluut niet uit, als het maar op 
papier staat. Het mag van mij ook in een andere 
taal dan het Engels zijn. En een stripboek of juist 
een religieus boek zoals de Bijbel of Koran, vind ik 
ook prima.’ 

•
‘Als er alleen moeilijke 

literatuur op de  
leeslijst staat, schrik je  

de leerlingen af.’ 
 •

Leesspieren trainen
Kinderen moeten teksten lezen die bij hun 
leefwereld passen. Anders schrik je de leerlingen 
alleen maar af, vindt Ismail. ‘Daarom kan ik ook 
boos worden als er alleen moeilijke literatuur op 
de leeslijst staat,’ zegt hij. ‘Wat is het nut, vraag ik 
me dan af. Als je klein en positief begint en iedere 
dag oefent, train je langzaam de leesspieren in 
je hersens. Uiteindelijk ontwikkel je daarmee je 
leefwereld. Achter elk nieuw woord dat je leert, 
schuilen weer nieuwe ideeën en plannen. Iedereen 
verdient de kans om dat op zijn eigen manier te 
ontdekken.’

Ismail Aghzanay (1991) werkte zichzelf omhoog van 

het speciaal onderwijs naar de lerarenopleiding 

Engels. Hij werkte als docent op het Design College 

in Rotterdam-West. Tegenwoordig is hij teamleider en 

docent Engels voor klas twee en drie van het vmbo op 

het Comenius Beroepsonderwijs in Capelle aan den 

IJssel. Naast Leraar van het Jaar 2018 is Ismail een van 

de ambassadeurs van de landelijke onderwijscampagne 

‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’.
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Taalhelpers 
Elma  
en Rob:

‘Dit is het 
mooiste 

vrijwilligers-
werk dat er is’
Tekst: Petra Smulders Fotografie: Eric Fecken

Taalhelper, taalvrijwilliger, taal-
maatje, taalcoach. Hoe je het 
ook noemt, het zijn allemaal 
Rotterdammers die andere 
Rotterdammers helpen om beter  
te worden in taal. Sommigen geven 
een-op-een les, anderen geven 
les aan een groepje deelnemers. 
Taalhelpers Elma Moelker (70) en 
Rob Berkovits (93) vertellen waarom 
ze kozen voor dit vrijwilligerswerk  
en wat ze er zo mooi aan vinden. 

Hoe ben je taalhelper 
geworden?
Elma: ‘Ik heb 25 jaar bij 
Wibra gewerkt. Vijf jaar 
geleden ging ik met pensioen. 
Maar thuiszitten is niets 
voor mij. Al voordat ik met 
pensioen ging, deed ik een 
cursus voor taalcoach bij 
Vluchtelingenwerk. Want ik 
houd van taal én van mensen.’

Aan wie geef je taalles?
Elma: ‘Eerst gaf ik een tijdje les 
aan een Eritrese vluchtelinge bij 
haar thuis. Maar ik vond het best 
zwaar. Ze had grote problemen 
en ik had niet het gevoel dat 
ik haar met taalles vooruit kon 
helpen. Op een dag zag ik dat 
‘Thuis in West’ taalvrijwilligers 
zocht. Dit is een Huis van de 
Wijk in mijn eigen buurtje in  

Middelland. Ik ging langs en een 
paar weken later gaf ik al les 
aan een groepje deelnemers. De 
sfeer is geweldig, ik vind deze 
plek echt een warm bad. We 
helpen mannen en vrouwen 
van verschillende leeftijden en 
uit allerlei landen. Niet alleen 
nieuwkomers in Nederland, maar 
ook mensen die hier al langer 
wonen. Twee ochtenden per 
week geef ik les. We hebben 
aparte lesuren voor beginners 
en voor gevorderden. Ook is er 
kinderopvang voor de kleintjes 
die nog niet naar school gaan. 
Zo kunnen de ouders dus altijd 
naar de les komen. ‘Thuis in West’ 
biedt ook hulp bij juridische of 
financiële problemen.’

•
‘Via de taalles leer ik 

buurtbewoners uit andere  
culturen kennen.’ 

 •
Elma en 
Dercia.
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Dercia 
Santos

‘Ik ken in Rotterdam nog niet 

veel mensen met wie ik in het 

Nederlands kan praten. En alleen 

naar de radio of tv luisteren is 

niet genoeg om de taal goed te 

leren spreken. Het is dus fijn om 

op de taalles samen met Elma en 

de andere deelnemers te oefenen 

met spreken. Elma corrigeert me 

meteen als ik iets fout zeg. Ze 

is altijd rustig en geduldig. Dat 

werkt goed voor mij.’ 

Hoe pak je de  
taalles aan?
Elma: ‘We beginnen vaak met 
een kort filmpje. Bijvoorbeeld 
over iets dat in het nieuws is 
geweest. Dat bespreken we 
dan samen. Daarna werken we 
uit boeken of op de computer. 
We gebruiken de lesmethodes 
Melkweg, Succes en Spreektaal. 
Ik probeer iedere deelnemer 
zoveel mogelijk op zijn eigen 
niveau te begeleiden.’ 

Wat krijg jij er  
zelf voor terug?
Elma: ‘Heel veel waardering. 
Zowel van de deelnemers als 
van de andere vrijwilligers. Je 
hoort er echt bij. Veel van mijn 

oude kennissen en buren zijn 
overleden of uit de wijk verhuisd. 
De nieuwe bewoners komen 
vaak uit andere culturen. Op 
straat begin je niet zo snel een 
gesprek met elkaar, maar in 
de taalles wel. Ik leer dus veel 
andere culturen en nieuwe 
buurtbewoners kennen en mijn 
kijk wordt breder. Als ik door de 
buurt loop, hoor ik regelmatig: 
‘Elma, hoe gaat het?’ Of ik krijg 
bij de Dirk een knuffel van een 
oud-cursist. Sinds corona heerst, 
kan dat natuurlijk niet meer.  
Zelf leer ik ook veel van het 
lesgeven. Voor mij is dit het 
mooiste vrijwilligerswerk dat 
er is.’ 
 

Fatima 
Bousnane

‘Ik zeg altijd ‘mijnheer Rob’ tegen 

mijnheer Berkovits. Al acht jaar 

kom ik als huishoudelijke hulp bij 

hem over de vloer. Door veel met 

hem te praten, is mijn Nederlands 

stukken beter geworden. Op 

dit moment doe ik de opleiding 

tot Verzorgende-IG (Individuele 

Gezondheidszorg). Als ik vragen 

heb over mijn studie, kan ik altijd 

bij mijnheer Rob terecht. Hij 

moedigt me aan om door te zetten. 

Ik vind het contact met hem echt 

een verrijking van mijn leven.’

Hoe ben je  
taalhelper geworden?
Rob: ‘Ik heb heel wat jaren 
als KNO-arts in Rotterdamse 
ziekenhuizen gewerkt. Na mijn 
pensioen ondernam ik van alles 
samen met mijn vrouw Edith. 
Maar helaas is zij overleden. 
Mijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen wonen 
niet in Rotterdam. Ik merkte 
dat ik het wel erg stil vond 
om me heen. Zelf heb ik een 
talenknobbel. Mijn ouders 
waren Hongaren en met hen 
sprak ik altijd Hongaars. Verder 
spreek ik Frans, Duits, Engels, 
Nederlands en Fries. Ik heb het 
altijd leuk gevonden om mensen 
te helpen met taal. Op de 
website www.zorgzaam010.nl 
zag ik een oproep van Stichting 
Me & Society. Ze zochten 
taalvrijwilligers die privéles 
wilden geven aan Rotterdamse 
migranten die moeite hebben 
met taal, rekenen en digitale 
vaardigheden. Precies wat 
ik zocht, want ik ontvang de 
deelnemers graag in mijn eigen 
huis.’ 
 
Aan wie geef je les?
Rob: ‘Het afgelopen jaar heb 
ik geoefend met een Turks 
echtpaar. Op dit moment geef 
ik les aan een Turkse jongeman 
van 25 jaar. Binnenkort komt 
er ook een Russische vrouw 
voor het eerst langs bij mij. Mijn 
huishoudelijke hulp Fatima 
help ik ook vaak. Fatima 
spreekt goed Nederlands, maar 
schrijven vindt ze lastig. Ze doet 
een opleiding tot verzorgende 
en soms heeft ze ook 
inhoudelijke vragen over haar 
studie. Fatima is geen ‘officiële’ 

cursist, maar dat maakt niets 
uit voor mij. Als ik iemand kan 
helpen met mijn kennis en 
ervaring, doe ik het graag.’

Hoe pak je de  
taalles aan?
Rob: ‘Ik geef het liefst een-op-
een les bij mij thuis. Dan kan  
ik me helemaal concentreren  
op de cursist en kijken wat hij  
of zij het meest nodig heeft. Ik 
laat de cursisten voorlezen en 
we oefenen de uitspraak. Ook 
stel ik altijd veel vragen om 
te kijken of ze de tekst écht 
goed begrijpen. Ze mogen 
boekjes van me lenen en ik 
vraag ze soms om een korte 
samenvatting te schrijven.  
Ik geef ze vaak de korte 
verhalen van Simon Carmiggelt 
mee. Hij is in 1987 overleden, 
maar zijn werk blijft voortleven. 
Die verhalen bespreken we dan 
weer samen.’ 

Wat krijg jij er zelf  
voor terug?
Rob: ‘Aandacht en liefde. En het 
geeft wat extra aanloop, dat 
vind ik gezellig. Ik heb graag 
mensen over de vloer. Het is 

fijn om iets voor een ander 
te kunnen betekenen. En de 
contacten houden mij scherp. 
Ik vind het leuk om mensen te 
stimuleren om aan hun dromen 
te werken en nooit op te geven.’

•
‘Mijn

cursisten
zorgen 

voor extra 
aanloop en 
dat vind ik 
gezellig.’ 

 •

Wil je meer weten over 
oefenen met spreken, 
lezen of schrijven bij 
jou in de buurt?

Of wil je iemand 
anders helpen beter 
te worden in taal?
 
Kijk op www.beterintaal.nu 
voor alle mogelijkheden. 

Rob en 
Fatima

GeenPunt #5
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Blind de 
Nederlandse taal 
leren spreken

Weten waar je goed advies en de juiste 
hulpmiddelen kunt vinden. Vaak hardop  
de taal oefenen, samen met een speciale 
coach. Enorm goed luisteren naar elkaar.  
Zo leren ook blinde en slechtziende migranten 
Nederlands spreken. De weg is lang, maar de 
motivatie om mee te doen is groot.

Tekst: Birgit Bekker Fotografie: Rhalda Jansen

Stel je voor: een Eritrese man 
gebruikt al zijn geld voor 
inburgeringslessen. Maar hij 
ziet nooit wat de docent op 
het schoolbord schrijft. Een 
Turkse vrouw spreekt een paar 
woorden Nederlands. Maar 
ze leert niks op school, omdat 
de docenten niet doorhebben 
dat ze bijna blind is. De man 
en de vrouw leren bijna geen 
Nederlands spreken en durven 
niet naar buiten te gaan. Laat 
staan dat ze werk vinden.

Wat veel mensen  
niet weten
‘Migranten als zij worden 
helaas vaak niet tijdig 
opgemerkt’, vertelt taal-
coördinator Tonny van 
Breukelen (74). 

Ze is oprichter van het 
steunpunt ‘Bloemen langs de 
weg’ voor migranten met een 
visuele beperking. Tonny: ‘Om 
goed je weg in ons land te 
kunnen vinden, wil je de taal 
leren spreken. Logisch. Maar 
als je niets of weinig kunt zien, 
is dat extra moeilijk. Je weet 
niet dat je hulp kunt krijgen. 
Mensen om je heen weten het 
ook niet. Je denkt: laat maar. 
Of je hoeft niet in te burgeren 
omdat je blind bent. Dan leer je 
waarschijnlijk helemaal geen 
Nederlands meer. En dat is 
slecht nieuws.’

Handige hulpmiddelen
‘Maar er is ook goed nieuws’, 
vertelt Tonny. ‘De stichtingen 
Koninklijke Visio en Bartiméus 

•
‘Om goed je weg in ons land te kunnen vinden,  

wil je de taal leren spreken. Logisch. Maar als je 
niets of weinig kunt zien, is dat extra moeilijk.’ 

 •Tonny van Breukelen (74)  
Oprichter van het steunpunt ‘Bloemen langs de weg’ voor migranten met een visuele beperking 
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weten precies welke hulp-
middelen het makkelijker 
maken om te lezen. Zoals een 
schermlezer: een programma 
dat de tekst op je computer 
vergroot en voorleest. Of een 
brailleleesregel, die je op de 
computer aansluit om in braille 
tekst te lezen van het scherm. 
En er bestaan cursussen om 
handig te worden met de 
mogelijkheden op een mobiele 
telefoon of tablet. Je leert 
niet alleen bellen, maar ook 
informatie opzoeken. Een stem 
op de telefoon leest dan alles 
voor.’ 

Speciale taalles
In Rotterdam zijn sinds 2017 
speciale taallessen voor blinde 
en slechtziende migranten 
die Nederlands willen leren 
spreken. De lessen zijn door 
Tonny georganiseerd. Dat deed 
ze samen met Jerrel Volkerts 
van de stichting Beter Zien 
Anders Kijken. Deelnemers 
krijgen een-op-een les van 
taalcoaches die hiervoor een 
speciale training hebben gehad. 
De taallessen zijn in het Huis 
van de Wijk De Kip, beheerd 
door wmo radar. Het gebouw 
is extra toegankelijk gemaakt 
met duidelijke geleidelijnen op 
de vloer. 

Professioneel en 
ervaringsdeskundig
Tonny stond jaren voor de 
klas als docent Nederlands 
en Nederlands als tweede 
taal. Rond haar zestigste 
werd ze blind en werkte ze 

•
‘Om aan nog 

meer mensen les 
te kunnen geven, 
zoeken we extra 

vrijwilligers.’ 
 •

– Tonny van Breukelen

hard om hulpmiddelen te 
leren gebruiken. Het raakte 
haar erg toen ze ontdekte dat 
vooral slechtziende en blinde 
migranten in een isolement 
raken als ze geen Nederlands 
spreken. Tonny: ‘Voor deze 
groep besloot ik een basiscursus 
Nederlands te organiseren. 
De lessen zijn gratis. De 
taalcoaches in Rotterdam 
geven nu aan 14 mensen les. 
Om aan nog meer mensen les  
te kunnen geven, zoeken we 
extra vrijwilligers die taalcoach 
willen worden.’ 

Ook Jerrel 
heeft een oog-
aandoening.  
Hij deelt Tonny’s 
wens om anderen 
vooruit te helpen. 
Breed lachend: 
‘Ik wil mensen bij 
elkaar brengen. 
Ik vraag: wat kun 
je en wat heb je 
nodig? De coaches 

doen vaak meer voor hun 
cursisten dan alleen lesgeven. 
Bijvoorbeeld helpen met bellen. 
En andersom: taalcursist 
Manuel heeft als dank een keer 
een geweldige maaltijd gekookt 
voor een hele groep.’ 

Een vrijdagochtend  
in De Kip
De les is begonnen. Marik 
denkt hard na op zoek naar 
een antwoord op de vraag 
van taalcoach Milka. Hij kijkt 
in zijn schrift. Hij is slechtziend 
en heeft een paar woorden 
groot opgeschreven. Milka 

herhaalt de vraag rustig. Ze 
gebruikt een ander woord. En 
laat de gespreksopname voor 
het huiswerk nog eens horen. 
Tussendoor grinnikt ze: ‘Je 
hebt niet veel geoefend thuis, 
Marik.’ En dan vriendelijk: ‘Zit 
je iets dwars?’ Marik vertelt in 
het Engels dat hij bezorgd is 
over zijn moeder in Polen. Door 
de coronasituatie kan hij haar 
niet opzoeken. Milka begrijpt 
het. Dan moedigt ze Marik aan 
om weer bij de les te zijn. Zijn 
motivatie is groot. Ze gaan door. 

Als het uur voorbij is, komt 
Manuel binnen. Hij is blind en 
zijn ogen gaan schuil achter 
een zwarte bril. Hij groet vrolijk 
en vindt tastend met zijn witte 

stok de plek waar hij gaat 
zitten. Zijn blouse is opvallend 
kreukloos gestreken. Jazeker, 
zelf gedaan, laat hij weten. Dan 
tovert hij zijn spraakrecordertje 
tevoorschijn. Uitbundig toetsend 
en luisterend zoekt hij de 
laatste les terug. Milka wacht 
geduldig. 

Later vertelt Manuel groten-
deels in het Spaans: ‘Mijn deur 
naar de buitenwereld gaat hier 
open. Ik voel me nog jong en 
heb de toekomst voor me. Ik wil 
zeker ook braille leren. Dat is 
belangrijk en zal me helpen om 
werk te vinden.’ Even is het stil. 
Dan voegt hij toe, met een grote 
glimlach: ‘Het liefst een baan 
als leidinggevende.’

Meer lezen:  
In haar boek Bloemen langs 
de weg beschrijft Tonny van 
Breukelen hindernissen en 
successen van migranten 
met een visuele beperking 
in Nederland. Het boek is te 
downloaden op 
www.bloemenlangsdeweg.nl.

Aanmelden:
Wil je meedoen met de gratis 
cursus Nederlands als tweede 
taal voor blinde en slechtziende 
migranten in Rotterdam?  
Of wil je taalcoach worden of 
ander vrijwilligerswerk doen 
voor stichting Beter Zien Anders 
Kijken? Bel Jerrel Volkerts: 
06 40 72 45 68, of Tonny van 
Breukelen: 06 30 39 66 93. 
Of ga naar 
www.beterzienanderskijken.nl.

Meer informatie over hulp 
middelen, onderzoek, 
diagnostiek, revalidatie, 
onderwijs: 
www.visio.org en 
www.bartimeus.nl.

Marik denkt na over een 
vraag van taalcoach Milka

•
‘Mijn deur naar de 
buitenwereld gaat 

hier open. Ik voel me 
nog jong en heb de 
toekomst voor me.’ 

 •
– Manuel

Taalcoach Milka met cursist Manuel
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MEGA  
KLUS 
Woonstad Rotterdam 
stapt over op duidelijke taal

Ongeveer een op de zes Rotterdammers woont in een 
pand van Woonstad Rotterdam. Met al deze bewoners 
communiceert Woonstad over veel verschillende 
onderwerpen. Van samenwonen tot vuilnis, en van veilig 
wonen tot onderhoud. Afgelopen anderhalf jaar nam de 
corporatie haar website en alle standaardbrieven en 
folders flink onder handen. Het doel is om de klant beter 
van dienst te zijn met behulp van duidelijke taal en meer 
vanuit de leefwereld van klanten te denken. 

Fotografie: Eric Fecken

Elsbeth Haveman is senioradviseur klant en 
dienstverlening en begeleidde de veranderingen. 
Het begon allemaal twee jaar geleden met de 
wens om een nieuwe website te maken. Woonstad 
Rotterdam wilde zich op een nieuwe manier 
presenteren naar de buitenwereld. Elsbeth: ‘Dat 
was een logisch moment om de manier waarop 
we met onze bewoners communiceren overal aan 
te passen. Want als je de teksten op de website 
verandert, dan wil je dat ook je brieven en folders 
daarbij passen. Nog belangrijker: we beseften 
dat onze brieven, website en e-mails voor veel 
mensen te moeilijk waren.’ Deze onduidelijkheid 
leidde tot verschillende lastige situaties. Zoals 
bewoners die niet thuis zijn als Woonstad daarom 
had gevraagd. Of bewoners die niet begrijpen 
waarom de huur wordt verhoogd, of waarom ze 
een extra bedrag moeten betalen aan het einde 
van het stookseizoen. Op de website snapten 
sommige mensen niet hoe je een reparatieverzoek 
kon doorgeven.

Speciale aandacht
Woonstad vindt het belangrijk om een inclusieve 
organisatie te zijn. Dat houdt in dat alle (toe-
komstige) huurders zich goed geholpen voelen 
door de woningcorporatie. 

Speciale aandacht is er voor laaggeletterden. 
Elsbeth: ‘Veel van onze teksten waren op C1-
niveau, wat voor veel mensen erg moeilijk is. Als 
je op B1-niveau schrijft, dan zou in elk geval 80 
procent van de mensen dit moeten begrijpen. We 
hadden dus flink wat te doen!’ 

De zaak omdraaien
Hoe pak je zo’n grote klus aan, waarbij honderden 
brieven en webpagina’s voor iedereen toegankelijk 
moeten worden? De eerste stap was de zaak 
omdraaien, vertelt Elsbeth. ‘In de communicatie 
dachten we heel vaak vanuit onszelf, dus vanuit 
de zeshonderd medewerkers van Woonstad. We 
gebruikten bijvoorbeeld veel moeilijk jargon. Nu 
stellen we echt de bewoner centraal: wat moet 
hij weten en hoe kunnen we dit hem het beste 
vertellen? Als dit lukt, dan heeft niet alleen de 
bewoner daar voordeel van, maar Woonstad net 
zo goed.’ 

Duidelijk, persoonlijk en begrijpelijk. Dat zijn de 
drie belangrijkste punten waarmee Woonstad 
alle teksten heeft aangepast. Elsbeth legt uit: 
‘Dat doen we door korte zinnen en duidelijke taal 
te gebruiken. We komen snel tot de kern van de 
boodschap, ook als het slecht nieuws is.’ 
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Advies van de klantenraad
De klantenraad van Woonstad bestaat uit mensen 
die via Woonstad een woonruimte of werkruimte 
huren. De klantenraad speelde een belangrijke 
rol in alle veranderingen. Van deze mensen leerde 
Woonstad bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om 
op tijd te communiceren. En dat mensen het ook 
fijn vinden als Woonstad vertelt ergens nog geen 
nieuws over te hebben. Ook dat is informeren. ‘Een 
van de leden van de klantenraad heeft kritisch 
naar de aangepaste brieven en andere teksten 
gekeken. En ons nuttige tips gegeven, die we 
daarna hebben toegepast.’ 

Grote uitdaging
Het meekrijgen van alle medewerkers van 
Woonstad vond Elsbeth een uitdaging op zich. 
‘Mensen zijn gewend om te schrijven vanuit 
processen en jargon, veel moeilijke woorden dus. 
Ook was de overstap van de u-vorm naar de je-
vorm best groot.’ 

In 2019 zijn daarom een stuk of veertig workshops 
georganiseerd voor medewerkers. Verder 
deelden we actief voorbeeldbrieven. En met de 
medewerkers die veel met huurders communiceren 
voerden we gesprekken over de nieuwe toon en 
aanpak van Woonstad. 

Elsbeth gaf zelf een aantal workshops aan 
collega’s. ‘We legden uit wat we met de nieuwe, 
begrijpelijke communicatie willen bereiken, 
namelijk een organisatie die alle klanten goed 
van dienst kan zijn. We maakten ook duidelijk dat 
‘begrijpelijk’ voor veel mensen iets anders is dan je 
misschien denkt. Daarna konden de medewerkers 
zelf oefenen met het herschrijven van teksten. De 
één vond dat leuk, de ander vond het lastig.’

Wat kan er nog beter?
De directie van Woonstad is erg enthousiast over 
al het werk dat is gedaan. ‘Voor 2021 hebben we 
een vervolgplan gemaakt’, vertelt Elsbeth. ‘We 
willen uitgebreid onderzoeken wat bewoners en 
collega’s van de nieuwe stijl vinden. Waar gaat 
het goed, waar kan het beter? En waar kunnen 

we de collega’s nog beter mee ondersteunen? 
Bijvoorbeeld door het geven van schrijftrainingen. 
Daarnaast willen we kijken hoe we meer aandacht 
kunnen hebben voor mensen die laaggeletterd zijn 
bij alle digitale ontwikkelingen die we doormaken. 
Veel van onze dienstverlening kan online. Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld bewoners helpen hier 
gebruik van te maken?’

•
‘Ik lees teksten hardop voor.  
Zou ik de informatie ook zo  

aan iemand vertellen?’ 
 •

Ervaringen van Woonstad-collega’s 

Fabienne Wulffaert is als marketing- en 
communicatieadviseur bij Woonstad verantwoor-
delijk voor de vrije sector huurwoningen, de koop-
woningen en de bedrijfsruimtes. ‘Ik dacht dat ik 
al goed op B1-niveau schreef, maar je vergist je 
er toch makkelijk in. Vaak schrijf je toch net wat 
te moeilijk.’ Uit de workshops haalde ze ook het 
inzicht dat iedereen B1-niveau prettig vindt. ‘Je 
moet natuurlijk niet in Jip-en-Janneketaal gaan 
schrijven, waardoor het kinderachtig wordt. Maar 
hoger opgeleiden vinden een eenvoudige brief net 
zo fijn als iemand die moeite heeft met lezen en 
schrijven. Dat was wel een eye-opener.’ 

Zelf heeft ze een handig trucje om haar teksten 
begrijpelijk te maken. ‘Ik lees ze hardop voor. Zou ik 
de informatie ook zo aan iemand vertellen? Klinkt 
het wat raar, dan heb je de tekst waarschijnlijk 
niet op B1 geschreven.’

Is het B1? 
‘Een heel handig hulpmiddel is de website  
www.ishetb1.nl’, vult haar collega Nadia Aghris 
aan. ‘Daar zie je snel of een woord B1 is of niet, 
en welk woord je dan kan gebruiken zodat bijna 
iedereen het begrijpt.’ Nadia is teamleider sociaal 
beheer. Ze is verantwoordelijk voor de directe 
aansturing van medewerkers Sociaal Beheer. 
Deze medewerkers houden zich bezig met het 
kennen, herkennen en oplossen van problemen 
op het gebied van leefbaarheid en participatie in 
de wijken. Daarnaast houdt ze zich binnen haar 
afdeling bezig met de communicatiemiddelen die 
medewerkers gebruiken, zoals folders en brieven 
‘We hebben bijvoorbeeld folders over hoe je je tuin 
onderhoudt, hoe je omgaat met overlast van de 
buren, en hoe je samen de algemene ruimtes netjes 
houdt.’ 

In de communicatie moeten de medewerkers 
rekening houden met verschillende aspecten, 
vindt Nadia. ‘De boodschap moet begrijpelijk zijn, 
iemand moet snappen wat Woonstad van hem 
of haar verwacht, maar ook wat hij of zij van 
Woonstad kan verwachten. Verder moet de toon 
persoonlijk en behulpzaam zijn, zonder “popie 
jopie” te worden. En we hebben ook gemerkt dat 
mensen het fijn vinden als we er niet om heen 
draaien. Dus zeggen waar het op staat, zonder 
onvriendelijk te zijn. Soms is dat de boodschap: 
we hadden beloofd dat we jullie nu meer zouden 
kunnen vertellen, maar helaas weten we het nog 
niet precies. Bijvoorbeeld als het gaat om geplande 
werkzaamheden, zoals onderhoud of renovatie van 
de woning.’ Tot slot geen lappen tekst, maar korte 
stukjes die makkelijk behapbaar zijn. 

Oude tekst
Woonstad Rotterdam behoort 
met ruim 57.000 woningen en 
3.000 eenheden overig vastgoed 
in beheer tot de belangrijkste 
huisvesters in de stad.

Nieuwe tekst
Als woningcorporatie met 
meer dan 60.000 ruimten 
maken we echt het verschil. 

Oude tekst
Ik zie op tegen de werkzaamheden, wat kan ik doen? 

Indien u tegen de werkzaamheden op ziet vragen wij 
u om dit kenbaar te maken bij de aannemer of bij 
Woonstad. Woonstad zal in dit geval contact met u 
opnemen om te kijken of er mogelijkheden zijn om 
dit toch voor u mogelijk te maken.

Nieuwe tekst
Ik zie op tegen de werkzaamheden, wat kan  
ik doen? 

Geen zorgen, je kunt dit aangeven bij de aan-
nemer of bij ons. Wij nemen zo snel mogelijk 
contact met je op om een oplossing te vinden.
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Meer grip 
op je toekomst 
begint bij taal

Fotografie: Eric Fecken

Nico van Splunter en  

Yulissa, vrijwilliger bij Yess

Vanuit de hele wijk weten 
mensen Geloven in Spangen en 
BoTu (Bospolder-Tussendijken) 
te vinden. Bij deze organisatie 
met vrijwilligers kunnen ze 
langskomen voor een kop koffie 
en een praatje. Maar ook voor 
andere activiteiten, zoals samen 
eten, huiswerkbegeleiding en 
taalles. Geloven in Spangen en 
BoTu wil bewoners een stapje 
verder helpen, onder andere 
op financieel gebied. Het leren 
van de taal is daarvoor erg 
belangrijk.

Nico van Splunter begon  
tien jaar geleden met  
Geloven in Spangen. ‘Van 
de Pelgrimvaderskerk in 
Delfshaven kreeg ik de opdracht 
om iets positiefs voor mensen in 
de wijk op te zetten’, vertelt hij. 
‘Het begon klein, maar nu zetten 
meer dan honderd vrijwilligers 
zich in voor Spangen. Geloven 
in Spangen is een kleurrijke 
gemeenschap geworden.’

Actie in coronatijd
‘Aan het begin van de coronatijd 
hebben we veel georganiseerd’, 
vertelt Nico. ‘Samen met onze 
wijkpartners gaven we mensen 
uitleg over het virus en brachten 
we boodschappen rond. Ook 
regelden we laptops voor de 
kinderen die thuis onderwijs 
kregen.’

Gratis boodschappen bij Yess
‘Omdat veel gezinnen het financieel moeilijk 
hebben in coronatijd, begonnen we in Bospolder-
Tussendijken de weggeefwinkel Yess’, vertelt Nico. 
‘Hier kunnen mensen die dat nodig hebben gratis 
boodschappen ophalen.’ Hij is blij dat mensen de 
winkel weten te vinden: ‘Iedere dag komen er zo’n 
100 tot 150 mensen langs. De producten, vooral 
eten maar bijvoorbeeld ook wasmiddelen, komen 
van winkels uit de buurt. Een mooie samenwerking!’

‘De bezoekers blijven soms even plakken en wat 
drinken. Zo spreken we elkaar en hoor ik hoe het 
met hen gaat’, vertelt hij. ‘We praten dan over van 
alles: de wijk, het weer, koetjes en kalfjes. Maar 
soms ook over zorgen, bijvoorbeeld als het gaat 
om geld en eenzaamheid.’

Taal als hindernis
Nico: ‘Ik merk dat veel problemen te maken 
hebben met taal. Mensen die niet goed kunnen 
lezen en schrijven ervaren het Nederlands als een 
hindernis. Ze willen hun geldzaken goed regelen, 
een opleiding volgen of een baan zoeken. Maar 
dat is allemaal lastig als je de taal niet goed 
onder de knie hebt. En dan heb ik het sociale 
deel nog niet eens genoemd: mensen willen 
natuurlijk ook makkelijk kunnen communiceren in 
het Nederlands. Lange appjes willen ze gewoon 
kunnen lezen en beantwoorden.’
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•
‘We proberen altijd te 

ontdekken waar mensen 
van dromen. Daar willen we 

naartoe werken. ’ 
 •

Nederlands oefenen tijdens het werk
Bij Yess werken zo’n dertig vrijwilligers. Zij spreken 
niet allemaal even goed Nederlands, maar tijdens 
het werk is dat wel de taal die wordt gebruikt. 
Daardoor leren zij onbewust veel woorden en 
zinnen van elkaar. Het is een veilige plek waar ze  
in hun eigen tempo kunnen oefenen.

Richting een volgende 
stap
Werken bij Yess is dus 
leerzaam. Maar het is ook 
een voorbereiding op de 
volgende stap, legt Nico 
uit. ‘We proberen altijd te 
ontdekken waar mensen 
van dromen. Daar willen we 
naartoe werken. Een aantal 
vrijwilligers wil bijvoorbeeld een 
opleiding gaan volgen op het 
mbo. Daarvoor hebben zij een 
bepaald taalniveau nodig. Ze 
willen dat graag halen en zijn 
dus super gemotiveerd. Ook al 
duurt het wel een tijd om op dat 
niveau te komen.’

Taalcursus geeft 
zelfvertrouwen
Om beter te leren lezen en 
schrijven, is het werk bij Yess 
niet genoeg. Daarvoor is 
een cursus nodig, vindt Nico. 
‘We moedigen vrijwilligers 
en bezoekers aan om een 
taalcursus te volgen. We 
kennen verschillende 
organisaties, zoals Alsare 
en Albeda, en helpen bij de 
aanmelding voor een cursus. 
Ik merk dat de lessen een 
positief effect hebben. Ze 
geven de deelnemers meer 
zelfvertrouwen. Dat is goed  
om te zien!’

Grip op geldzaken
Door de vrijwilligers te helpen met taal, helpt  
Yess hen ook om hun financiële situatie te 
verbeteren. Want doordat zij hun Nederlands 
verbeteren, kunnen ze hun geldzaken beter regelen. 
Ook kunnen ze misschien zelfs een opleiding 
gaan volgen. Een opleiding is natuurlijk een van 
de beste manieren om betaald werk te krijgen, en 
dus een goede financiële situatie te ontwikkelen. 
Door aan de taal te werken, krijgen ze meer grip 
op hun geldzaken.’ Zo bouwt Geloven in Spangen 
en BoTu samen met de vrijwilligers aan een mooie 
toekomst. 

Yulissa werkt als 
vrijwilliger bij Yess.  
Ze vertelt: ‘Ik wil graag 
beter Nederlands leren. 
Ik denk meestal in het 
Papiamento of Spaans en 
dat vertaal ik dan. Maar 
de zinnen kloppen dan 
vaak niet. Daarom heb ik 
me opgegeven voor een 
taalcursus bij Albeda.’

‘Ik vind het belangrijk om mijn 
Nederlands te verbeteren, want 
ik wil een opleiding volgen en 
een baan te vinden. Taal is mijn 
grootste hindernis daarbij.  
Ik heb veel gesolliciteerd, maar 
ik ben steeds erg nerveus 
over mijn Nederlands. Ik kan 
daardoor niet goed uitleggen 
wat ik bedoel. Ik hoop dat de 
cursus snel kan beginnen!’ 

Geloven in Spangen en BoTu  
werkt ook samen met Alsare,  
een organisatie die taal-
cursussen organiseert.
Cora van de Koppel,  
beleidsadviseur bij Alsare: 

‘Geloven in Spangen en BoTu 
kent veel mensen in de wijk. 
Wie beter Nederlands wil leren, 
sturen zij door naar ons. Dat 
is een fijne samenwerking. Bij 
ons leren bewoners woorden 
en zinnen die ze meteen kunnen 
gebruiken. Ze leren de taal door 
te doen. Naast de groepslessen 
krijgen ze huiswerk en 
opdrachten in de praktijk. Veel 
Nederlands spreken en oefenen, 
dat is belangrijk!’
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Toekomstige 
artsen letten op 

taalniveau
Fotografie: Jan de Groen, Levien Willemse

Als arts geef je uitleg aan je patiënten over de ziekte en 
de behandeling. Maar ook adviezen over wat mensen zelf 
kunnen doen om gezond te leven. Het is belangrijk dat 
alle patiënten de arts goed kunnen begrijpen, ook mensen 
die moeite hebben met de Nederlandse taal. Studenten 
geneeskunde aan de Erasmus Universiteit leren via de 
training Taal en Gezondheid hoe ze laaggeletterdheid 
kunnen herkennen bij patiënten. En hoe ze daar als arts 
mee om kunnen gaan.

Aan de Erasmus Universiteit beginnen elk jaar 
ongeveer vierhonderd studenten met de studie 
geneeskunde. Ze leren natuurlijk over het genezen 
van ziektes, maar net zo belangrijk is het 
voorkomen ervan. ‘Daar is steeds meer aandacht 
voor in de opleiding’, vertelt Ed van Beeck, 
hoofddocent Maatschappelijke Gezondheidszorg. 
‘We willen maatschappelijk betrokken artsen 
opleiden, die mensen helpen om zo gezond 
mogelijk te leven.’

Taal als medicijn
Er komt een hoop kijken bij gezond leven, zoals 
informatie verzamelen over voeding en de 
bijsluiters van medicijnen lezen. Maar ook je weg 
vinden in de gezondheidszorg. ‘Bij al die dingen 
speelt taal een grote rol’, legt Ed uit. ‘Hoe goed 
je kunt lezen en schrijven heeft dus invloed op je 
gezondheid. Taal is een medicijn!’ Dat is ook het 
idee achter de training Taal en gezondheid van de 
gemeente Rotterdam. In 2018 werd deze training 
voor het eerst gegeven aan een groepje studenten 
geneeskunde. De training Taal en Gezondheid 
wordt op initiatief van de gemeente Rotterdam 
uitgevoerd door Stichting Voorlichters Gezondheid. 
De trainer speelt de rol van steeds een andere 
patiënt en laat zo zien dat niet iedereen even 
goed kan lezen en schrijven. Dit zijn niet alleen 
patiënten met een migrantenachtergrond.  

•
‘De trainer speelt net zo 
gemakkelijk een patiënt 
na die plat Rotterdams 

praat als iemand met een 
Marokkaans accent.’ 

 •
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Plat Rotterdams
‘Voor de studenten zijn veel 
dingen nieuw in de training,’ 
vertelt Ed. ’Bijvoorbeeld dat 
mensen die al hun hele leven 
in Nederland wonen, en goed 
Nederlands spreken, toch 
moeite kunnen hebben met 
lezen en schrijven. Alles komt 
voorbij: de trainer speelt net 
zo gemakkelijk een patiënt na 
die plat Rotterdams praat als 
iemand met een Marokkaans 
accent.’

‘We leerden hoeveel mensen in 
Nederland taal lastig vinden. 
En hoe wij hen als arts kunnen 
helpen’, vertelt Jeanne Arnold, 
vierdejaars student.

•
‘We leerden hoeveel mensen 

in Nederland taal lastig 
vinden. En hoe wij hen als 

arts kunnen helpen’ 
 •

Enthousiaste studenten
Jeanne en haar medestudenten Ayça 
Cozar en Thomas Pereira Horta waren 
zo enthousiast dat ze meer wilden doen. 
Jeanne: ‘Samen hebben we GIDS opgericht: 
Geneeskundestudenten In De Samenleving. 
We werken samen met de gemeente aan 
maatschappelijke projecten, onder andere 
rondom taal en gezondheid.’

‘Met deze geneeskundestudenten zijn 
we al een paar keer in actie gekomen’, 
vertelt Ayça Cozar. ‘Bijvoorbeeld tijdens 
de projecten Weet u wat u slikt? en Mijn 
diabetes, mijn zorg. Aan mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven 
gaven we toen uitleg over het gebruik van 
medicijnen en over suikerziekte. Leerzaam 
voor hen natuurlijk, maar ook voor ons. 
Als arts gebruiken we vaak automatisch 
moeilijke woorden, zoals glucose in plaats 
van bloedsuiker. We moeten leren om zo 
begrijpelijk mogelijk te vertellen. En goed 
opletten of iemand het echt begrijpt, want 
mensen vinden het soms spannend om 
vragen te stellen.’

Week van de alfabetisering
‘We willen patiënten graag op weg 
helpen naar een gezonder leven, maar 
we willen ook dat zij zelf de juiste keuzes 
kunnen maken’, vertelt student Thomas 

Pereira Horta. ‘Dat gaat beter 
als ze goed kunnen lezen en 
schrijven.’ Tijdens de Week van 
de Alfabetisering stonden we 
daarom met een kraam in de 
hal van het Erasmus Medisch 
Centrum. Mensen konden 
gezondheidstestjes doen, zoals 
bloeddrukmeting. En we gingen 
met ze in gesprek. Als we 
merkten dat iemand problemen 
had met taal, wezen we ze op 
de mogelijkheid om een gratis 
taalcursus te volgen via de 
gemeente Rotterdam.’

Arts als partner van  
de gemeente
In 2019 is er een extra 
onderdeel toegevoegd aan 
de opleiding tot arts aan 
de Erasmus Universiteit: een 
onderwijsblok in het vijfde jaar 
over huisartsgeneeskunde en 
sociale geneeskunde. Hierdoor 
krijgen nu alle Rotterdamse 
geneeskundestudenten de 
training Taal en Gezondheid. 
‘De studenten van nu  
beseffen dat voorkomen beter  
is dan genezen’, merkt Ed.  
‘Ze willen meer weten van 
sociale factoren die de 
gezondheid beïnvloeden.  
Op de training leren ze dingen 
die ze meteen in de praktijk 
kunnen brengen tijdens hun 
stages bij de huisarts, in de 
sociale geneeskunde en in 
het ziekenhuis. En dat werkt 
motiverend! Ze willen samen 
met de gemeente werken aan 
een gezondere stad.’ 
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Esther

Jamila

Manuella

Centrum Jeugd en Gezin Delfshaven

'Praat, zing, vertel of 
lees voor. Zo krijgt je 
kind al vroeg gevoel 
voor taal.'

Van ‘ta-ta-ta’ tot ‘ik wil 
geen piesnazie’ (spinazie). 
Kinderen beginnen tussen 
0 en 4 jaar met praten. Dat 
gaat van brabbeltaal via 
losse woordjes naar korte 
zinnetjes. Bij de Centra voor 
Jeugd en Gezin (CJG’s) wordt 
de taalontwikkeling van 
ieder kind op vaste momenten 
gecontroleerd. Als er een 
achterstand in die ontwikkeling 
wordt gezien, kan daar meestal 
iets aan gedaan worden. Het 
team van CJG Delfshaven vertelt 
wat er dan mogelijk is. 

Fotografie: Rick Keus.

Stockfoto's: CJG-Brandportal

Bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in Delfshaven, 
locatie Achterhaven, houden 
jeugdarts Manuella van Dijken 
en jeugdverpleegkundige 
Esther van der Wal de groei 
van kinderen van 0 tot 4 jaar 
goed in de gaten. Ook wordt 
de ontwikkeling van het kind 
gevolgd. Daarbij hoort ook 
de taalontwikkeling. ‘Bij een 
baby kijken we bijvoorbeeld of 
het reageert op stemgeluid en 
of het al lacht,’ vertelt Esther. 
‘Een dreumes hoort lekker te 
brabbelen. En rond 1,5 jaar 
gaan kinderen hun eerste 
woordjes zeggen. Via testjes 
en spelletjes toetsen we of een 
kind op schema ligt.’

Actief met taal bezig zijn
Kinderen met een taalachterstand lopen op de 
basisschool vaker tegen leerproblemen aan.  
Ook hebben ze soms moeite met sociale contacten. 
Als de achterstand niet wordt ingelopen, 
kunnen ze daar hun hele leven last van hebben. 
Jeugdarts Manuella: ‘Bij meer dan de helft van 
deze kinderen zie je dat de ouders een niet-
westerse migratieachtergrond hebben en thuis 
de eigen moedertaal spreken. Logisch dat een 
kind dan minder snel Nederlands leert. Maar het 
belangrijkste is dat er aandacht is voor taal in de 
omgeving van het kind. Dat stimuleert hen om zelf 
te praten. Of dit nou in het Nederlands is of in een 
andere taal. Taalgevoel en taalbegrip krijg je door 
actief met taal bezig te zijn.’ 
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Persoonlijke aandacht
Taal is een manier om contact te maken met 
elkaar. Kinderen leren dit al op jonge leeftijd. Maar 
dan moet het kind wel persoonlijke aandacht 
krijgen. Manuella: ‘Tegenwoordig kijken kinderen 
al heel jong naar YouTube-filmpjes op de mobiele 
telefoon van hun ouders. We zien dat ook op het 
consultatiebureau, bijvoorbeeld tijdens het aan- 
en uitkleden. Er is dan geen echt contact meer 
tussen ouder en kind. Bij sommige anderstalige 
ouders merk ik dat ze zich schamen omdat ze geen 
Nederlands spreken of niet kunnen lezen. Dan 
zeggen we altijd: ‘Het kan ook in je moedertaal. 
Praat tegen je kind, benoem de dingen om je heen 
of de plaatjes in een boekje. Of zing liedjes. Het 
gaat om het contact via taal.’ 

Brabbel altijd terug
Jeugdverpleegkundige Esther voegt toe: ‘Veel 
met taal bezig zijn is niet altijd gemakkelijk voor 
ouders. In een groot gezin, waar andere kinderen 
alle aandacht opeisen bijvoorbeeld. En sommige 
ouders zijn gewoon geen praters, maar geven hun 
liefde in stilte. Ik vertel wel altijd dat het belangrijk 
is om te reageren op de geluiden die een kindje 
maakt. Brabbel terug en laat merken dat je het 
hebt gehoord. En vertel je kind wat je zelf doet en 
wat je ziet. Zo stimuleer je een kind.’ 

Extra spelen en leren
Extra stimulatie van de taalontwikkeling op 
jonge leeftijd kan voorkomen dat een kind op de 
basisschool al snel een onderwijsachterstand 
oploopt. Daarom kunnen peuters van 14 maanden 
met een grote kans op taalachterstand een 
verwijzing krijgen voor ‘extra spelen en leren’. ‘Dit 
noemen we ook wel de voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE)’, vertelt Manuella. ‘Met een VVE-
verwijzing kunnen peuters in Rotterdam gratis acht 
extra uren per week naar een peuterspeelzaal of 
kinderopvang, waar ze veel met taal bezig zijn.’ 
Esther: ‘Er zitten wel voorwaarden aan de VVE-
verwijzing bij 14 maanden. De ouders moeten een 
laag opleidingsniveau hebben en/of thuis een 
andere taal spreken. Een kind dat bij het consult 
van 14 maanden niet wordt doorverwezen, maar 

later bij het 24 maanden-
consult toch een achterstand 
blijkt te hebben, krijgt alsnog 
een verwijzing.’

Laagdrempelig
De ouders van een kind met een 
verwijzing voor extra spelen en 
leren, worden doorverwezen 
naar peuterconsulent Jamila 
Chougrani. Jamila: ‘Ik help de 
ouders om de aanmelding voor 
de voorschool te regelen en ga 
de eerste keer vaak met ze mee 
naar de peuterspeelzaal. De 
ouders vinden het contact met 
mij wat laagdrempeliger dan 
met de jeugdarts. Ze kennen 
mij al van hun bezoeken aan 
het consultatiebureau en delen 
vaak dingen uit hun privé-
situatie met mij. Ik heb dus al 
een goed beeld van wat er 
speelt in de gezinnen.’ 

•
‘Spreek je niet goed 

Nederlands, lees je kind 
dan voor in je eigen 

taal. Hoe meer gevoel 
voor taal je een kind 
meegeeft, hoe sneller 

ze later het Nederlands 
zullen leren.’ 

 •

Ukkie-groep
Samen met een collega draait 
Jamila de “ukkie-groep” op 
de Nicolaasschool. ‘Kinderen 
kunnen al vanaf 0 jaar naar  
de ukkie-groep komen, samen 
met een ouder of verzorger.  
Het kind zit lekker op schoot 
bij de ouder en we gaan 
samen eten, voorlezen en 
spelletjes doen. Ik moedig 
ouders altijd aan om te 
komen. De ukkie-groep is een 
goede voorbereiding op de 
peuterspeelzaal. En de ouders 
nemen tips mee naar huis om 
actief met taal bezig te zijn. 
Door corona ligt de ukkie-groep 

nu helaas stil, maar ik hoop dat 
we snel weer kunnen opstarten.’ 

Ook verwijst Jamila ouders 
door naar de vrijwilligers van 
de VoorleesExpress, die thuis 
komen voorlezen aan de 
kinderen. ‘En ik moedig ouders 
aan om zelf naar taalles te 
gaan’, vertelt ze. ‘Het zijn zeker 
niet alleen maar laagopgeleide 
ouders die ik begeleid. Pas had 

ik nog een hoog-opgeleide 
dame uit Marokko, die nu zelf 
ook Nederlandse les volgt.  
Ook veel Syrische vluchtelingen 
zijn hoogopgeleid. Ik geef de 
ouders altijd het advies:  
‘Spreek je niet goed Nederlands, 
lees je kind dan voor in je eigen 
taal. Hoe meer gevoel voor 
taal je een kind meegeeft, hoe 
sneller ze later het Nederlands 
zullen leren.’

•
‘Kinderen kunnen al vanaf  

0 jaar naar de ukkie-groep.’ 
 •
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Vertrouwd 
zijn met taal

begint al vroeg

•
‘Taal heb je nodig  
om anderen en de  

wereld om je heen beter 
te begrijpen.’ 

 •

Tekst: Dean Bowen 

Fotografie: Eric Fecken

Als kind was ik al een lezer. Het begon toen ik nog jong 
was. Voor het slapen lazen mijn ouders altijd verhaaltjes 
voor. Toen mijn zusje en ik zelf konden lezen, kochten ze 
ontzettend veel boeken voor ons. Mijn ouders vonden 
verhalen erg belangrijk. En ze vonden het belangrijk dat we 
de taal goed beheersten. Wat ze daarmee precies bedoelden, 
wist ik toen nog niet. Nu, meer dan dertig jaar later, denk ik 
dat ik het snap. Wat was dat een belangrijke les om te leren!

Natuurlijk is het niet zo vreemd 
dat een dichter zoals ik taal 
belangrijk vindt. Zonder letters en 
woorden heb ik letterlijk niets om 
mee te werken. Maar mijn ouders 
vonden het om een andere reden 
belangrijk. Mijn moeder is geboren 
in Suriname. Dat land was toen 
nog een kolonie van Nederland. 
Daarom is zij opgevoed met het 
Nederlands als moedertaal. Mijn 
vader is geboren in Guyana, een 
buurland van Suriname. Daar is de 
voertaal Engels. 

Op Nederlandse les
Toen mijn ouders in Nederland 
kwamen wonen, ging mijn vader 
direct op Nederlandse les. Een 
paar jaar lang ging hij daar 
naartoe, meerdere keren per week. 
Dat was voor hem heel logisch. 
Als hij zich thuis wilde voelen in dit 
land, dan moest hij de taal kunnen 
spreken en lezen. Vanuit deze 
ervaringen vonden mijn ouders het 
zo belangrijk dat mijn zusje en ik 
de taal goed kenden. 

Taal, leuk én lastig  
voor jongeren
Waarom vertel ik jullie dit 
verhaal? Omdat ik wil zeggen 

dat taalbeheersing, het bekend en vertrouwd zijn 
met taal, al vroeg begint. In de afgelopen tien jaar 
heb ik veel workshops en lessen mogen geven op 
allerlei Rotterdamse scholen. Van basisscholen 
tot mbo en alles wat ertussen zit. Dit heb ik met 
veel plezier gedaan. Door creatief te zijn met taal 
kunnen gevoelige en waardevolle dingen gedeeld 
worden in de klas. Dat is altijd mooi om te zien. 
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen als ze hun 
verhaal niet alleen opgeschreven hebben, maar 
het ook durven te delen met hun klasgenoten. Dat 
kan een bijzondere ervaring zijn. Maar het is me 
ook opgevallen dat taal vaak lastig was voor veel 
leerlingen. Bijvoorbeeld wanneer ze een opstel 
moeten schrijven voor het vak Nederlands. Dat zien 
ze als een opgave en niet als iets dat belangrijk is 
voor henzelf. Als ik dit merkte, ging ik met de groep 
in gesprek. Daarbij kon ik altijd gebruikmaken van 
de ervaringen met lezen en taal uit mijn eigen jeugd. 

Een vrijer mens
Ik wil dat leerlingen snappen en ervaren dat ze door 
taal mee kunnen doen in de wereld. Dat vind ik veel 
belangrijker dan dat ze een gedicht kunnen maken. 
Taal is de sleutel naar veel mogelijkheden. Taal heb 
je nodig om anderen en de wereld om je heen beter 
te begrijpen. Taal is een manier om zelf invloed te 
hebben op je omgeving en op je omstandigheden.  
Ik wil dat leerlingen taal serieuzer nemen, want dan 
kom je verder in de wereld. Je hebt dan meer kansen. 
En dat maakt je een vrijer mens. Taalbeheersing 
begint dus al vroeg. Maar het goede nieuws is ook:  
je bent nooit te laat om het alsnog op te pakken! 
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Verkiezings- 
programma’s  
in begrijpelijke 
taal

Fotografie: Eric Fecken

Verkiezingsprogramma’s zijn 
vaak flinke lappen tekst vol  
moeilijke woorden. Als je  
moeite hebt met lezen, is het 
lastig om te begrijpen waar  
een partij nou precies voor 
staat. Dat motiveert natuurlijk 
niet om te gaan stemmen. 
Steeds meer politieke 
partijen maken daarom 
een eenvoudige versie van 
hun verkiezingsprogramma, 
speciaal voor mensen met 
een taalachterstand. Zeven 
Rotterdamse gemeenteraads-
leden geven hun mening over 
verkiezingsprogramma’s  
in gemakkelijke taal.

Elene Walgenbach

Geboren: 1993 in Dordrecht
Raadslid sinds: maart 2018
Fractie: D66

‘Elke burger moet de kans krijgen 
om invloed te hebben’

‘De stem van alle burgers moet gehoord worden 
en iedereen moet zijn of haar stem kunnen 
geven bij verkiezingen. Dat is democratie. 
Verkiezingen zijn nu niet voor iedereen 
eenvoudig te begrijpen. Om die reden heeft 
D66 het verkiezingsprogramma ‘Een nieuw 
begin’ voor de landelijke verkiezingen van 
maart 2021 ook in eenvoudige taal uitgebracht. 
Bovendien staan er een voorleesversie en een 
versie in gebarentaal op de website. Ook is er 
een eenvoudige versie van het D66-programma 
voor de Europese Verkiezingen.

Ik ben van mening dat je als politieke partij 
de verantwoordelijkheid hebt om dat wat je 
wil voor Nederland, voor iedereen inzichtelijk 
te maken. Zodat iedereen kan meedoen met 
de verkiezingen. Elke burger in Nederland is 
gelijkwaardig en moet dus de kans krijgen om 
invloed te hebben. Ongeacht laaggeletterdheid, 
handicap of achtergrond.’

Maurice 
Meeuwissen

Geboren: 1969 in Maastricht
Raadslid sinds: maart 2018
Fractie: PVV 

‘Het “A4” van de PVV is inmiddels beroemd’

‘Verkiezingsprogramma’s zijn er voor iedereen 
en dus moeten ze voor iedereen begrijpelijk zijn. 
Daarom verwoorden we bij de PVV al jaren onze 
verkiezingsprogramma’s op één A4. Kort, bondig, 
overzichtelijk en voor eenieder duidelijk. Wij 
Rotterdammers zijn direct en houden van klare taal! 
Extra voordeel is dat Google Translate onze PVV-
programma’s feilloos vertaalt naar bijvoorbeeld  
Engels, Pools en Duits. Wij zijn er geen voorstander  
van dat inwoners van Rotterdam onze taal niet  
machtig zijn, maar voor diegenen die keihard knokken  
om Nederlands te leren, is dit een tussenoplossing.

In 2018 presenteerden wij ons kraakheldere programma 
‘Rotterdam voor de Rotterdammers’. Ook ons programma 
2022-2026 wordt uiteraard glashelder: één A4, korte 
zinnen, dagelijkse taal en zeggen waar het op staat. Geen 
Rotterdammer kan om onze klip en klare PVV-taal heen.’

Duygu Yildirim

Geboren: 1988 in Rotterdam
Raadslid sinds: maart 2018
Fractie: PvdA

‘Persoonlijk in gesprek blijven 
met mensen is belangrijk’

‘Alleen met een begrijpelijk 
verkiezingsprogramma kun je als partij alle 
mensen goed informeren over de plannen. 
De PvdA heeft in 2018 een samenvatting in 
eenvoudige taal gemaakt en zal dat voor 
de verkiezingen in 2022 ook weer doen. 
Daarnaast denk ik dat bijeenkomsten 
belangrijk blijven: persoonlijk met mensen 
in gesprek gaan. Zeker in Rotterdam, waar 
de verkiezingsopkomst slechts 47% is. Het 
zou goed zijn om te kijken waar dit nou 
precies aan ligt. Het kan bijvoorbeeld zo 
zijn dat mensen moeite hebben met het 
lezen van de stembrief of de tekst op de 
stempas. We leven in een samenleving 
waarin veel zaken heel moeilijk zijn voor 
laaggeletterden. Daar bovenop komt 
ook nog eens de digitalisering. Het kan 
allemaal wel wat makkelijker worden 
gemaakt.’
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Christine Eskes

Geboren: 1978 in Linschoten
Raadslid sinds: september 2017
Fractie: CDA

‘CDA kiest voor duidelijke taal  
en korte filmpjes’

‘Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in onze samenleving. Ook als je wat 
meer moeite hebt met lezen of schrijven. Iedere 
burger heeft het recht om te kunnen begrijpen 
wat de overheid beslist en wat de meningen 
van politieke partijen zijn. 

Het CDA heeft nog nooit een apart verkiezings-
programma in makkelijke taal gepubliceerd.  
Het verkiezingsprogramma gebruiken we als 
basis voor het werk van onze raadsleden in 
de gemeenteraad en de onderhandelingen 
met andere partijen. Voor het helder maken 
van de standpunten van het CDA aan de 
Rotterdammers, kiezen wij liever voor korte 
filmpjes of duidelijke artikelen op onze 
website of via sociale media, zoals Facebook, 
Instagram en Twitter. Dit zullen wij ook in de 
toekomst blijven doen.’ 

Jeroen Postma
Geboren: 1982 in Rotterdam
Raadslid sinds: maart 2018
Fractie: GroenLinks

‘Alle kiezers serieus nemen, ook de  
minder taalvaardige Rotterdammers’

‘Al sinds 2016 pakt GroenLinks de taalachterstand 
in Rotterdam aan. Ik herinner me een Taalexpert-
meeting uit dat jaar voor GroenLinks-leden en 
andere geïnteresseerden, georganiseerd door onze 
partijleden Stefan Leliveld en Judith Bokhove.  
Logisch dat we ook verkiezingsprogramma’s in 
makkelijke taal belangrijk vinden. In 2018 was dit 
Samen werken aan een eerlijk en groen Rotterdam 
met een eenvoudige samenvatting van onze stand-
punten. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen van 
2021 maken we een makkelijke versie. 

Taalproblemen zie je niet alleen bij migranten, 
maar ook bij mensen met Nederlands als eerste 
taal. Het gaat om een grote en gemengde groep, 
zeker in Rotterdam. Groen Links wil ook die minder 
taalvaardige Rotterdammers bereiken. We nemen alle 
kiezers serieus. Naast een programma in makkelijke 
taal, ben ik voorstander van een gesproken versie 
voor blinden en slechtzienden en het plaatsen van 
filmpjes op Twitter, Instagram en Facebook.’

Tanya Hoogwerf

Geboren: 1975 in Rotterdam
Raadslid sinds: maart 2014
Fractie: Leefbaar Rotterdam

‘Een diploma mag geen voorwaarde 
zijn voor het kunnen volgen van de 
politiek’

‘Als volkspartij met steun uit alle lagen van de 
bevolking hecht Leefbaar Rotterdam enorm 
aan heldere, begrijpelijke taal. Zeker in een 
arbeidersstad als Rotterdam mag een diploma 
geen voorwaarde zijn voor het kunnen volgen van 
de lokale politiek. Leefbaar Rotterdam schrijft haar 
verkiezingsprogramma’s bewust zo toegankelijk 
mogelijk. Hetzelfde geldt voor onze folders, 
advertenties en spotjes.

Tot nu toe is het niet nodig gebleken om 
een speciale eenvoudige versie van ons 
verkiezingsprogramma op te stellen. Mocht 
hieraan toch behoefte blijken, dan maken we 
onze boodschap graag nóg laagdrempeliger. Het 
partijbestuur zal zich daar in de aanloop naar 
de verkiezingen van 2022 over buigen. Tot slot 
vinden wij het belangrijk onderscheid te maken 
tussen laaggeletterde Rotterdammers en mensen 
die simpelweg te belazerd zijn om Nederlands te 
leren. Die laatste groep moeten we niet verwennen 
met communicatie op maat, maar stevig achter 
de vodden zitten. In Rotterdam spreken we 
Nederlands. Zo simpel is het.’ 

Natasha 
Mohamed-Hoesein

Geboren: 1976 in Rotterdam
Raadslid sinds: juli 2018
Fractie: DENK

‘DENK heeft speciale  
aandacht voor taalvaardigheid’

‘DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan 
zijn: jong en oud, laaggeletterd en hoogopgeleid. 
We staan voor een democratische rechtstaat 
waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar.  
En waar we met respect en verdraagzaamheid 
samenleven. Logisch dat investeren in goede, gelijke 
kansen en persoonlijke ontwikkeling ontzettend 
belangrijk is voor DENK. Taalvaardigheid en 
taalgeletterdheid zijn daarbij essentieel. 

DENK heeft al vanaf haar oprichting speciale 
aandacht voor taalvaardigheid. Wij spannen ons 
in voor communicatie in heldere taal. Dat doen 
we zelf én we roepen ook de overheid daartoe 
op. Bijvoorbeeld door moties in te dienen om te 
investeren in het onderwijs. Maar ook om digitale 
communicatie toegankelijk en veilig te maken en om 
de bibliotheken te behouden. In de communicatie 
over ons verkiezingsprogramma houden we 
uiteraard rekening met de vaardigheden en kennis 
van de ontvanger. Alleen dan komt je boodschap 
ook echt aan. En laat je iedereen bewust en 
volwaardig meedoen in de samenleving. Soms is 
dat via een boekje in makkelijke taal, soms via een 
filmpje. Met onze heldere verkiezingsboodschap 
willen we mensen motiveren om met elkaar te 
praten, elkaar te begrijpen en (anders) te denken.’

GeenPunt #5
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Samenwerking in de regio Rijnmond

Taaltraining 
op de steiger 

Fotografie: Eric Fecken

Maatwerk cursussen, veel een-op-
een begeleiding en vooral: lekker 
praktisch met taal aan de slag. Dat 
zijn de kenmerken van Studievaart, 
een organisatie in de Hoeksche 
Waard. Studievaart geeft onder 
andere taaltrainingen aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
statushouders en medewerkers van 
het sociaal ontwikkelbedrijf.  Zo 
volgden vijf Eritrese mannen een 
vaktaaltraining op een bouwplaats 
om de materialen die een schilder 
gebruikt te leren kennen. Eigenaren 
Monique Meulenkamp en Gertrude 
Punt vertellen vol enthousiasme over 
hun aanpak. 

‘Tijdens het voorbereiden van de lessen, op de 
bouwplaats, leerde ik zelf ook allemaal nieuwe 
woorden kennen’ vertelt Monique. ‘Bijvoorbeeld 
glasbok. Dat is een stellage waar ruiten op 
verplaatst worden. En een worstekit is kit in 
worstverpakking.’ Via de gemeente Hoeksche 
Waard en de schildersvakschool kregen Monique 
en Gertrude de vraag om een aantal Eritrese 
mannen te begeleiden. Zij waren bezig met 
de opleiding tot schilder in de Rotterdamse 
Waalhaven, maar liepen tegen de taal aan. 

Geslaagd als schilder
Studievaart ontwikkelde een taalcursus op 
maat. Deze bestaat uit een aantal lessen in een 
klaslokaal, en een training op de bouwplaats.  
‘Op de bouwplaats hebben we alle hulpmiddelen 
van een schilder gefotografeerd en daar een 
boekje van gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld 

‘Het is altijd mooi 
om te zien dat er 

meer begrip ontstaat 
tussen mensen.’

goed het verschil laten zien tussen een kwast 
en een blokkwast’, vertelt Gertrude. ‘Verder 
hebben we uitleg gegeven in de bouwkeet. De 
mannen konden meteen oefenen met de vaktaal. 
Heel praktijkgericht dus.’ Het taaltraject bleek 
succesvol: de vijf mannen zijn allemaal geslaagd 
als schilder en aan het werk gegaan.   
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Plat Brabants
De dames ervaarden dat ze deze mannen op nog 
een andere manier konden helpen. Wat bleek 
namelijk? Op de bouwplaats werd plat Brabants 
gesproken. De Eritrese mannen begrepen daardoor 
niet altijd wat er van ze werd gevraagd. ‘Een van 
onze coaches is vervolgens naar de bouwplaats 
gegaan om te helpen in het contact tussen de 
voorman en de Eritrese schilders’, legt Monique 
uit. ‘Zij heeft de voorman uitgelegd waardoor de 
communicatie soms lastig was: de Eritrese mannen 
spreken op een andere manier Nederlands dan 
jij. Met als resultaat dat de voorman de Eritrese 
mannen wat meer aandacht ging geven en er zo 
meer onderling begrip ontstond 

‘We helpen mensen 
met taal en soms  
ook met rekenen.’

De stap zetten 
Monique en Gertrude zijn 
opgeleid als logopedist en 
coach studievaardigheid. 
Taal is communicatie, en 
communicatie kun je nooit 
los zien van coaching, vinden 
ze. ‘Daarom kijken we altijd 
heel goed naar de vraag van 
de deelnemers’, zegt Monique. 
‘Het doel is altijd om iemand 

Monique vult aan: ‘Op de 
sociale werkplaats hebben 
we de werknemers geholpen 
om beter te leren lezen. We 
hebben ze ook veel nieuwe 
woorden geleerd en sommigen 
ondersteunen we met rekenen. 
Hierdoor kunnen medewerkers 
berekenen hoeveel voorwerpen 
er op een pallet geplaatst 
kunnen worden. De lessen 
vinden meestal een-op-een 
plaats omdat de niveaus vaak 
nogal verschillen.’ Dankzij de 
individuele hulp van Studievaart 
volgt een kantinemedewerkster 
van een sociale werkplaats 
nu een zorgopleiding op mbo-
niveau.

Aan het einde van een 
korte cursus – meestal zo’n 
drie maanden – krijgen de 
werknemers een diploma. 
Monique: ‘Voor deze doelgroep 
is dat echt heel bijzonder. En wij 
vinden het ontzettend mooi om 
te zien hoe deze cursisten zich 
ontwikkelen.’ 

Met Studievaart en Spreekvaart geven Monique 
Meulenkamp en Gertrude Punt logopedie, 
dyslexiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, bijles 
en taaltrainingen. Ook worden er op verschillende 
middelbare scholen cursussen Effectief Studeren 
aangeboden. Ze zijn werkzaam in de gehele 
Hoeksche Waard, Rotterdam-Zuid, Gorinchem, 
Spijkenisse en Schiedam. 

Meer informatie op www.spreekvaart.nl en  
www.studievaart.nl. 

te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Als het 
zelfvertrouwen toeneemt, helpt dit om de stap te 
zetten naar een opleiding of betaald werk.’   

Leren op de sociale werkplaats
Hun begeleiding op de sociale werkplaats in 
Oud-Beijerland is daar een goed voorbeeld van. 
Gertrude: ‘De mensen op de sociale werkplaats 
vertellen bijna allemaal hetzelfde verhaal: ik kan 
niet goed leren. Daarom is het heel belangrijk om 
eerst te onderzoeken wat precies het niveau is 
van een medewerker. Maar ook: hoe stimuleren we 
iemand op een positieve manier om toch iets te 
gaan leren?’ 

Gertrude Punt  –Monique Meulenkamp
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Samenwerking in de regio Rijnmond

Schuldenmap  
gaat van
40 naar 
15 pagina’s
Fotografie: Rhalda Jansen

Hoe help je mensen met schulden om hun 
problemen op te lossen? Een van de  
belangrijkste stappen: maak alle  
informatie toegankelijk en begrijpelijk.  
Stroomopwaarts is de organisatie die in 
de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam onder andere de schuldhulp-
verlening regelt. In september presenteerde 
Stroomopwaarts een versimpelde schulden-
map onder de naam Goed-op-weg-map. 
Met deze nieuwe map kunnen mensen met 
geldproblemen makkelijker de hulp krijgen 
die ze nodig hebben.

Door de coronacrisis kunnen 
steeds minder mensen rond-
komen. De Voedselbank meldt 
een grote toename in het aantal 
mensen dat niet genoeg geld 
heeft om zelf boodschappen 
te kopen. Verwacht wordt 
dat het aantal huishoudens 
met schulden de komende tijd 
sterk toeneemt, misschien zelfs 
verdubbelt. Goede schuldhulp is 
daarom belangrijker dan ooit. 

Hindernissen in 
schuldhulpverlening
Slechts een klein deel van 
de 12.500 huishoudens 
met schulden in Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam 
vraagt schuldhulp aan. De 
aanvraag gebeurt met behulp 
van een map die bestaat uit 
formulieren en een uitleg.  
Maar liefst 25 procent van  
deze aanvragers haakt af 
tijdens dit aanvraagtraject. 

Humanitas is een van de 
organisaties die inwoners 
helpt met het invullen van de 
formulieren uit de schuldenmap. 
Yvonne Lopes weet als 
coördinator Thuisadministratie 
& Schuldpreventie goed waar 
aanvragers bij de oude map 
tegenaan liepen. ‘Mensen 
begrepen bijvoorbeeld niet 
dat ze zaken die niet voor hen 
gelden, ook niet hoeven in te 
vullen. Ook raakten ze in de  
war omdat op verschillende 
plekken dezelfde informatie 
werd gevraagd en ze dingen 
dubbel moesten invullen.’ 

Samen aan de slag
Humanitas en andere 
hulporganisaties deelden 
deze ervaringen met 
Stroomopwaarts. ‘We wilden  
de oude schuldenmap 
graag onder handen 
nemen’, vertelt Cheri Kloeth, 

communicatieadviseur bij 
Stroomopwaarts. ‘Ook omdat 
de drie gemeenten in de 
Regionale Visie Armoede  
2020-2023 hebben opgenomen 
dat onder andere de 
communicatie richting de 
doelgroep duidelijker en 
toegankelijker moet.’

Een werkgroep, die bestond 
uit medewerkers van 
Stroomopwaarts, Humanitas, 
Stichting Boom (Budget Op 
Orde Maken) en de wijkteams, 
ging hier enthousiast mee aan 
de slag. Samen brachten ze 
de map terug van veertig naar 
vijftien pagina’s. De Goed-op-
weg-map helpt mensen met 
schulden stap voor stap bij het 
aanvragen van schuldhulp. In 
duidelijke taal en met plaatjes. 
Wat zijn de belangrijkste 
geleerde lessen volgens Cheri 
en Yvonne? 
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Tip 1: Verplaats  
je in de leefwereld 
van mensen
 
Cheri is er duidelijk over: wil je laaggeletterden 
bereiken, dan moet je meer doen dan alleen 
simpele taal gebruiken. ‘Je moet je verplaatsen  
in de leefwereld van deze mensen.’ 

Veel mensen met schulden zijn ook laaggeletterd. 
‘Je moet je dus voorstellen dat zo iemand met 
een dubbel zo lastige situatie te maken heeft: 
schulden én laaggeletterdheid’, zegt Cheri.  
‘Veel mensen voelen schaamte over beide. Dat 
helpt niet als je juist hulp nodig hebt. En niet goed 
kunnen lezen en schrijven maakt het een stuk 
moeilijker om je weg te vinden in de schuldhulp.’

De weg naar een schuldenvrij leven is al lastig 
op zichzelf. ‘We vragen best veel van iemand 
met schulden. Denk aan alle papieren en de 
noodzakelijke financiële overzichten. Er komt  
dus veel op iemand af’, legt Cheri uit. ‘De 
gegevens die we van mensen nodig hebben 
blijven dezelfde dat verandert niet. Mijn tip is: 
geef alleen die informatie die de aanvrager op 
dat moment echt nodig heeft. Je vertelt dat er 
een schuldhulpregeling is, maar je hoeft deze  
nog niet helemaal uit te leggen. Dat is veel te 
veel, en kan ook op een later moment.’ 

‘Tegelijkertijd moet je mensen ook praktisch 
helpen’, vult Yvonne aan. ‘We hebben nu  
stap voor stap uitgelegd hoe je bijvoorbeeld  
je uitkeringsspecificatie kunt opvragen.  
Verder hebben we uitzonderingen en dubbele 
informatie eruit gehaald.’ 

Verder wijzen de vrijwilligers van Humanitas 
mensen op de taallessen die de bibliotheek 
aanbiedt. Waar mogelijk helpt de stichting 
met het leggen van het contact tussen de 
laaggeletterde persoon en een taalvrijwilliger.   

•
‘Zet alleen die 

informatie erin die 
iemand op dat 

moment echt moet 
weten.’ 

 •

Tip 2: Gebruik 
veel beeld 
(en natuurlijk 
makkelijke taal)
 
Cheri: ‘We deden al ons best om 
zoveel mogelijk op B1-niveau te 
communiceren. Maar we wilden hier 
een grotere slag in slaan. Dus richting 
taalniveau A2 tot hooguit B1. Ik zeg 
altijd: je kunt iemand wel kwaad 
doen met een moeilijke tekst, maar  
je kan niemand kwaad doen met  
een eenvoudige en duidelijke tekst.’ 

In de nieuwe map moest ook meer 
beeld komen. ‘We hebben een 
infographic ontwikkeld. Eigenlijk een 
soort tijdlijn waarop mensen precies 
kunnen zien hoe de schuldhulp er door 
de jaren heen uitziet’ vertelt Cheri. 
Yvonne: ‘De video die het gebruik van 
de map uitlegt is ook een goede stap 
vooruit. Mensen kunnen de video met 
een QR-code of via de website van 
Stroomopwaarts bekijken.’ 

Tip 3: Test bij  
de doelgroep
 
Voor het testen van de map werkte Stroomop- 
waarts samen met taalambassadeurs van de  
Bibliotheek Schiedam. ‘Dit zijn mensen die laag- 
geletterd zijn of zijn geweest’, legt Cheri uit. ‘Zij 
weten uit ervaring waar laaggeletterden tegenaan 
lopen. De eerste versie van de nieuwe map was 
twintig pagina’s. Die hebben we met een groep  
van vijf taalambassadeurs getest. Met als resultaat 
dat er uiteindelijk vijftien pagina’s overbleven.’

Tip 4: Blijf  
ontwikkelen
 
De Goed-op-weg-map wordt 
sinds oktober 2020 gebruikt. 
Volgens Yvonne zijn de eerste 
ervaringen positief. ‘Ook onze 
vrijwilligers, die samen met de 
aanvrager de map invullen, 
zijn blij. Het helpt ze enorm 
om iemand met schulden mee 
te krijgen in het proces. Het 
mooiste zou natuurlijk zijn als 
onze vrijwilligers steeds minder 
hulp hoeven te bieden en 
aanvragers het helemaal zelf 
kunnen.’ 

‘We willen de map zeker nog 
verbeteren’, besluit Cheri.  
‘Onze Adviesraad, waar ook 
mensen uit de doelgroep 
in zitten, wordt er nauw bij 
betrokken. En we houden de 
komende maanden goed in 
de gaten wat mensen van de 
map vinden. Daarna gaan 
we nog een keer testen en 
aanpassingen doen.’ 

•
‘We hebben de 

nieuwe map met 
taalambassadeurs 

getest.’ 
 •
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Hoezo saai? 
Lezen is vet!

Tekst: Vienne Haagoort

Fotografie: Jan de Groen

Boeken lezen? Dat doe je op school omdat het moet. 
Maar niet voor je lol, want lezen is saai! Omdat je 
dit zo vaak hoort, is het best bijzonder om jongeren 
tegen te komen die het supervet vinden om veel te 
lezen en zelf te schrijven. Zoals Vienne Lisa Haagoort 
en Jeffrey de Ruijter. Voor GeenPunt schreven ze op 
wat lezen en schrijven hen brengt. 

Laatst sloeg ik voor de 
eerste keer sinds weken 
weer een boek open. 

De afgelopen weken waren 
chaotisch geweest, vol met 
afspraken, school en onrust in 
m’n hoofd. Ik merkte dat ik niet 
meer toekwam 
aan dat wat ik 
zo graag doe, 
namelijk lezen. 
Ik had even een 
adempauze 
nodig, samen 
met een fijn 
boek. Plotseling 
was het alweer 
een tijd later en sliep ik om 
één uur. Alweer. Maar dit keer 
met een andere reden dan m’n 
telefoon. 

Lezen en schrijven deed ik 
vroeger non-stop. De dagen 
zaten vol letters, zinnen en 
verhalen. Soms tot grote 
ergernis van mijn ouders, want 
“om 11 uur naar bed voor een 

‘Iedere zin 
kan je iets 

leren, zelfs de 
zinnen die je 
zelf schrijft.’

8-jarige is toch echt te laat”. 
Vaak mis ik de tijd van het 
vele buitenspelen en het vele 
lezen. Ik ben m’n ouders dan 
ook enorm dankbaar dat ze 
me al op jonge leeftijd (en nu 
nog steeds) veel boeken gaven 

en pas later een 
telefoon. Zo hebben 
ze me geleerd dat 
even alleen zijn, 
met een boek of 
pen en papier, ook 
heel erg fijn en goed 
kan zijn voor mijn 
ontwikkeling. 

Minder lezen door 
huiswerk
Hiermee wil ik natuurlijk niet 
zeggen dat ik altijd alleen maar 
aan het lezen en schrijven was. 
Of dat iemand die niet veel 
leest, minder ontwikkeld zou 
zijn. Totaal niet zelfs. De laatste 
jaren ben ik, tot mijn grote spijt, 
steeds minder gaan lezen. Ik 
ging naar de middelbare school 

en het vele huiswerk en de 
toetsen stapelden zich steeds 
hoger op. Het lukte me vaak 
niet de ruimte en rust te vinden 
om te lezen en schrijven. Helaas 
merk ik dat nu nog steeds. 
Maar het positieve nieuws is: 
ik ben het lezen weer aan het 
oppakken!

Begin gewoon!
Taal is zo toegankelijk voor 
iedereen door de enorme 
variatie in taalgebruik. Soms 
kun je lezen niet leuk vinden, 
omdat er te veel afstand tussen 
het boek en jouzelf zit. Geef 
lezen dus niet op na één boek, 
maar zoek een onderwerp 
dat je echt leuk vindt. Taal is 
onbegrensd en mysterieus. 
Het is geen kwestie van goed 
of fout, maar een kwestie van 
stilstaan en luisteren. Volg een 
workshop, schrijf wat, lees wat 
en begin gewoon. Iedere zin kan 
je iets leren, zelfs de zinnen die 
je zelf schrijft.

Vienne Lisa Haagoort werd 
vorig jaar verkozen tot de eerste 
Rotterdamse Jeugdstadsdichter. 
Uit meer dan veertig aanmeldingen 
koos de jury acht finalisten. Vienne 
won de finale.
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Tekst: Jeffrey de Ruijter 

Fotografie: Twan Sipma

Lezen, dichten, schrijven. Bezig 
zijn met taal is fantastisch 
om te doen. Taal is wat ons 

leven praktisch maakt, wat ons 
verbindt, want zonder taal kom je 
nergens. Taal geeft woorden aan je 
gedachten, informeert ons over de 
wereld om ons heen 
en amuseert ons. 
Niets is fijner dan 
lekker te puzzelen 
met woorden tijdens 
het dichten, mooie 
en spannende 
verhalen te schrijven 
of helemaal weg te 
dromen in een goed 
boek.

Als kind las vooral spannende 
boeken zoals de Kippenvel boeken 
van R.L. Stine of stripboeken van 
Donald Duck. Toen ik ouder werd, 
begon ik ook andere boeken 
te lezen en zelf verhaaltjes en 
gedichtjes te schrijven. Lekker 
fantaseren of van me afschrijven 
en dit ben ik blijven doen. Mijn 
boekenkast staat boordevol boeken. 
Lezen laat me ontsnappen aan het 
hier en nu en opgaan in de realiteit 
van het boek. Vooral literaire 
thrillers lees ik graag, maar zo nu 
en dan een goede roman is ook niet 
verkeerd.

 
‘Lezen en 
schrijven 

helpen mij  
om mezelf 
te uiten.’

Inspiratie
Sinds een jaar schrijf ik fanatiek 
verhalen, gedichten en quotes. 
Zo heb ik een keer een gedicht 
voorgedragen op Radio Rijnmond, 
en publiceer ik regelmatig over 
voorstellingen die ik heb gezien op 
de website van Theater Islemunda 

in IJsselmonde. 
Daarnaast stap ik soms 
het podium op om wat 
voor te dragen en geef 
schrijfworkshops. Ook 
kom ik met andere 
schrijvers uit het hele 
land samen om te 
schrijven. Schrijven 
kan je zoveel brengen. 
Het kan ervoor zorgen 
dat je jezelf kwijt 

kan op papier en trots kan zijn op 
het resultaat. Vooral de schrijfster 
Simone van der Vlugt en dichters 
Jules Deelder en Mozes Roffa 
inspireren mij om zelf mooie dingen 
te schrijven. 

Rust vinden
Lezen en schrijven helpt me om 
mezelf te vinden, te uiten en te 
ontspannen. Vooral in deze tijden 
van spanning en onwetendheid, 
helpt taal je om rust te vinden. 
Iedereen zou moeten lezen en 
schrijven, omdat het je veel meer 
biedt dan je vooraf kan bedenken!

Jeffrey de Ruijter is schrijver en 
dichter. Hij won vorig jaar de Pitch 
Night in de Centrale Bibliotheek en 
was coach in het zomerprogramma. 
Ook is hij actief in de Writersclub010 
in bibliotheek IJsselmonde en geeft 
hij schrijfworkshops. Zijn werk is te 
volgen op Instagram: @jrwriting95.
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