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Activiteitenplan 2022 
Stichting Vrouwen Taalgroep Zeist 

 

 

Doelstelling 

De doelstelling van de VrouwenTaalgroep Zeist is: buitenlandse vrouwen die om uiteenlopende 

redenen niet naar regulier onderwijs gaan, helpen met het leren van de Nederlandse taal. Naast het 

geven van lessen in de Nederlandse taal vinden wij het ook belangrijk buitenlandse vrouwen wegwijs 

te maken in onze samenleving. Daarnaast zullen wij ook begeleiding bieden aan vrouwen die wel 

regulier onderwijs volgen, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. 

Ook vrouwen die al regulier onderwijs gevolgd hebben, maar hun kennis willen onderhouden en 

uitbreiden kunnen verder geholpen worden. Deze vrouwen hebben vooral behoefte aan begeleiding 

bij beter leren (begrijpend) lezen en schrijven. 

In 2021 zullen wij al deze activiteiten voortzetten. 

 

Werkwijze 

Onze vrijwilligsters, de lesgeefsters, geven in een één op één situatie bij de buitenlandse vrouwen thuis 

Nederlandse les, één keer per week ongeveer een uur. 

Eigen bijdrage 

De eigen bijdrage van lesneemsters voor de lessen bedraagt € 0,50 per les. (€ 7.50 per leskaart voor 15 

lessen). Na elke serie van 15 lessen evalueren de lesgeefster en lesneemster de afgelopen periode. 

Daarna wordt besloten of ze samen verder gaan. Een buitenlandse vrouw krijgt maximaal twee en een 

half jaar les. (uitzonderingen zijn mogelijk). 

Wegwijs maken in de samenleving 

Indien nodig maken we de buitenlandse vrouwen wegwijs in de samenleving. Vrouwen, ook degenen  



die nauwelijks buiten de deur komen, leren we heel gewone dingen aan zoals: telefoneren, klok kijken, 

afspraken maken. Vrouwen die wel naar buiten gaan, helpen we met boodschappen doen, gaan indien 

nodig mee naar ouderavonden, verwijzen we naar fietsles. Soms helpen we bij het invullen van 

formulieren. Kortom, we zijn zowel praatpaal als vraagbaak. 

 

Organisatie 

De organisatie van de vrouwentaalgroep Zeist is in handen van een bestuur. Dit bestuur bestaat uit 

zes vrouwen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een coördinator lesgeefster-

lesneemster,  een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het beheer en de aanschaf van materialen 

en een bestuurslid dat de diverse activiteiten organiseert. Overige taken worden verdeeld. 

Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar, als de coronamaatregelen dat toestaan. Vaste 

agendapunten zijn: nabespreking van activiteiten, komende activiteiten, werving en PR, de actuele 

lesgeefsterslijst, de wachtlijst, de financiën, de Nieuwsbrief en de website. 

Bestuursleden van de VrouwenTaalgroep nemen deel aan informatieavonden en werksessies 

georganiseerd door de vrijwilligerscentrale. 

 

 

Bijscholing  

Om onze vrijwilligsters beter te scholen in het aanleren van het Nederlands als tweede taal organiseren 

wij één keer per jaar een bijeenkomst waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld. 

Gevarieerd aanbod lesmethoden 
Wij werken er voortdurend aan een gevarieerd aanbod van goede lesmethoden, speciaal toegesneden 

op het lesgeven aan volwassenen, aan onze vrijwilligsters te kunnen meegeven. Wij kunnen daarbij 

gebruik maken van de databank van ‘Het begint met Taal’ (HBT), de overkoepelende stichting van 

informele taalaanbieders. 

Uitwisselingsbijeenkomsten 
Tevens organiseren wij elk jaar een uitwisselingsbijeenkomst voor onze vrijwilligsters, gedeeltelijk als 

deskundigheidsbevordering, gedeeltelijk om de samenhang binnen onze vrijwilligersorganisatie te 

stimuleren. 

Cursussen en studiedagen Het Begint met Taal (HBT) 

In het kader van deskundigheidsbevordering kunnen de vrijwilligsters ook deelnemen aan door de 

stichting HBT georganiseerde cursussen en studiedagen. HBT stelt lesgeefsters ook in de gelegenheid 

Webinars te volgen. 

Activiteiten 
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Naast het lesgeven en wegwijs maken van buitenlandse vrouwen vinden er ook andere activiteiten 

plaats. 

Nieuwjaarsborrel. 

Om de samenhang tussen de lesgeefsters te bevorderen wordt er in januari een Nieuwjaarsborrel voor 

lesgeefsters georganiseerd.  

Pannenkoekenmaaltijd 

In mei wordt een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd voor lesgeefsters en lesneemsters. 

Vrijwilligersmarkt 

In 2022 nemen we deel aan de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis. 

Overige activiteiten 

Bij verschillende bijeenkomsten zijn bestuursleden aanwezig zoals bij regionale bijeenkomsten van 
HBT,  bij activiteiten die door het Taalhuis worden georganiseerd en bij de activiteiten van de week van 
de alfabetisering. 
Ook zijn we vertegenwoordigd bij bijeenkomsten over het maatjesproject en bij informatieavonden 
georganiseerd door de vrijwilligerscentrale. 
 

 

Werving 

Om de continuïteit van onze werkzaamheden te waarborgen houden wij ons bezig met het werven van 

vrijwilligsters en lesneemsters. De vrijwilligsters worden geworven via diverse kanalen, zoals: 

• via onze eigen website www.vrouwentaalgroepzeist.nl 

• via Face book 

• de website van ‘Het begint met Taal’ 

• de vrijwilligersmarkt 

• de Vrijwilligerscentrale Zeist 

• interviews en oproepen in de Nieuwsbode 

• het verspreiden van een flyer in Zeist 

• lesneemsters melden zich vooral aan via mond tot mondreclame 

• via de website https://www.digitale-sociale-kaart.nl/zeist 

• via de website https://taalzoeker. 

 

Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te werven voor onze lesneemsters. 

Een reden hiervoor kan zijn dat alle vrijwilligersorganisaties in Zeist uit dezelfde vijver vissen. 

M.a.w. de spoeling om nieuwe vrijwilligers aan te trekken wordt steeds dunner. 

De vrijwilligersvacaturebank gaat hier voor speciale werksessies organiseren. De 

VrouwenTaalgroep neemt daaraan deel. 

http://www.vrouwentaalgroepzeist.nl/
https://taalzoeker/


 

 

VTZ op bijeenkomsten 

In voorkomende gevallen presenteren wij ons op bijeenkomsten waar organisaties te vinden zijn die 

regelmatig contact hebben met onze doelgroep. Wij zorgen dan dat die organisaties op de hoogte zijn 

van ons bestaan en van hetgeen wij kunnen bieden. 


