
 
 
 
’s-Hertogenbosch, april 2020 

 
 
Jaarverslag 2019 van Stichting ‘ABC leer mee’ 

 
 
Voorwoord: 

 
Stichting ABC leer mee is opgericht in 2009 hetgeen betekent dat 
2019 als een bijzonder jaar mag worden gezien. 10 Jaar samen met 

docenten en veel, heel veel vrijwilligers mensen de kans bieden om de 
Nederlandse taal te leren spreken, lezen en schrijven mag als een 

voorrecht worden omschreven. We zijn er trots op deze mijlpaal 
gehaald te hebben en we hebben 2019 dan ook aangemerkt als een 
feestjaar. Een jaar waar we nu op mooie momenten met deelnemers, 

docenten en met vrijwilligers op terug kunnen kijken. Dat we op 10 
april met zovelen konden genieten van een ontvangst van docenten 
van kasteel ’t Loo om bij de bibliotheek aan de hand van workshops 

een kijkje te kunnen nemen in de tuinen, het kasteel en de 
geschiedenis van ’t Loo was heel bijzonder. Natuurlijk werd iedereen 
ook gefêteerd op een drankje en een hapje.  

In juni bedankten we de vrijwilligers met een tocht op de Binnendieze, 
een bezoek aan het JADS en een ontvangst in een tapasrestaurant in 
de stad.  

Als bestuur van de Stichting was het hartverwarmend te ervaren hoe 
dankbaar de deelnemers zijn dat zij wekelijks deel kunnen nemen aan 
de gratis taallessen en de extra activiteiten die we voor hen 

organiseren.  
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Inhoud: 
  
 

ABC leer mee 10 jaar!  
 
Project 1:  

Gemeente ’s-Hertogenbosch m.b.t. zes leslocaties waarbij 
samengewerkt wordt binnen Het Bossche Taalnetwerk. 
 

Overige projecten: 
2) Has 
3) Weener XL 

    Weener XL/Engels 
    WXL -  TRenD bijeenkomsten  
4) Basisscholen 
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1) Verslag voor de gemeente ’s-Hertogenbosch m.b.t. zes 

leslocaties waarbij samengewerkt wordt binnen Het Bossche 
Taalnetwerk 
 

 
Doel 
Stichting ‘ABC leer mee’ heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor 

iedereen toegankelijk te maken, zowel voor inwoners met een 
migratie-, als inwoners met een Nederlandse achtergrond. 

 

 
De Methode, de werkwijze 
 

De taalles is gebaseerd op het alfabet en de officiële Nederlandse 
spellingsregels. Er wordt gewerkt met taalregels die gebaseerd zijn op 
die officiële spelling en het Groene boekje. 

Juist omdat we werken met de letternamen van het alfabet en werken 
met de Methode: ik hoor…, ik schrijf…. kunnen veel goedtalige 
vrijwilligers ons helpen. 

Lukt het leren van de Nederlandse taal niet op school of op een 
speciale opleiding of is de geleerde taal weggezakt, dan biedt deze 
vorm van taalonderwijs een mogelijkheid om het Nederlands alsnog te 

leren of te verbeteren. De wijze van lesgeven en deze methode 
hebben zich in de praktijk reeds ruimschoots bewezen. 
Wij zijn ons ervan bewust dat het een hele opgave is om als 

volwassene tijd in te plannen voor het leren van de Nederlandse taal. 
Daarom kan men deelnemen aan de taallessen zonder enige 
verplichting. Tijdens deze lessen wordt er maatwerk geboden!  

Ook al komt men als deelnemer niet regelmatig naar de taalles, hij of 
zij is altijd welkom. Alle niveaus op het gebied van Nederlands 
spreken, luisteren, lezen en schrijven worden aangeboden.  

 
 
2019, de voortgang: 

 
Sinds 2013 wordt er op inmiddels 6 plaatsen taalles verzorgd door 
Stichting ‘ABC leer mee’ namelijk:  

Voor vrouwen en mannen op: 
o Zondagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur in BABEL / bibliotheek  

   Centrum, Hinthamerstraat 72, 5211 MR   ’s-Hertogenbosch 
o Dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.30 uur in het zaaltje achter de   
   kerk, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland 

o Dinsdagmorgen van 09.30 uur tot 11.00 uur in het Bosch Amateur  
   Cultuur Huis(BACH), Lucas van Leijdenstraat 25, 5213 BB  
   ’s-Hertogenbosch    

o Woensdagmorgen van 09.00 uur tot 10.30 uur in de bibliotheek   
   BIEB Rosmalen, ingang Perron 3, 5243 SR Rosmalen 
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o Donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de BBS Hambaken,  

   Het Wielsem 1, 5231 BV ’s-Hertogenbosch 
o Vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de BBS Nieuw Zuid 
   Jac. van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch, tevens is hier de 

   mogelijkheid om tot 12.00 computerhulp te krijgen 
 
 

Het Bossche Taalnetwerk 
 
Het Bossche Taalnetwerk stelt alles in het werk om meer 

naambekendheid te krijgen. Dat lijkt steeds meer vorm te krijgen en 
in 2019 is er ook weer veel aandacht aan besteed. Het taalnetwerk 
doet haar best, om met een blik op de toekomst en de wil met elkaar, 

een goed podium te bieden voor taal in de stad ’s-Hertogenbosch.  
De taalgids is inmiddels onmisbaar en een belangrijke speler in het 
BTN zo ook voor de deelnemers aan de gratis taalles. De 

aanmeldingen die bij de Taalgids binnenkomen worden snel verwerkt 
via een warme overdracht kunnen deelnemers direct aansluiten bij 
onze lessen. Heel prettig voor alle partijen. 

Daardoor kunnen wij bij ‘ABC leer mee’ alle aangemelde deelnemers 
snel ofwel thuis de eerste lessen geven of hen direct toelaten op een 
leslocatie.  

We blijven met elkaar zoeken naar ingangen om met name, 
Bosschenaren taal aan te kunnen bieden. Met behulp van het 
totaaloverzicht dat up-to-date wordt gehouden is het voor de 

deelnemers al duidelijker geworden waar zij naar toe kunnen voor 
goede taalhulp. De gemeente verwijst door naar de diverse 
organisaties en de mensen zijn vrij in hun keuze. Het Bossche 

Taalnetwerk zal binnenkort ook te vinden zijn op een eigen website. 
Het Bossche Taalhuis heeft een herkenbare plaats binnen Babel 
gekregen en de coördinator van Het Bossche Taalnetwerk krijgt een 

meer specifieke rol, vanuit Babel ondersteunt ze het Taalnetwerk. De 
vrijwilligers van ABC leer mee op hun beurt spelen weer een 
belangrijke rol bij het Taalhuis, omdat zij mede ‘Spreektaal’ en 

‘Eenvoudig lezen’ op vaste tijden begeleiden. 
 
Stichting Lezen en Schrijven 

Sinds 2017 zijn we als Stichting ‘ABC leer mee’ ook officieel partner 
geworden van Stichting Lezen en schrijven. We wisselen ideeën uit en 

werken samen daar waar mogelijk. 
 
Blik op Werk certificering voor non-formeel onderwijs. 

Stichting Lezen & Schrijven heeft samen met Blik op Werk het plan 
opgepakt om een kwaliteitscertificering mogelijk te maken voor non-
formeel onderwijs. In 2018 ontvingen we als ‘ABC leer mee’ en tevens 

als eerste organisatie van Nederland het kwaliteitskeurmerk van Blik 
op Werk voor non-formeel leren. 



5 
Stichting ‘ABC leer mee’                                                                                      jaarverslag 2018 

Daar zijn we apetrots op en we tonen daarmee aan dat onze specifieke 

werkwijze en het bijpassende materiaal van TAAL IN STAPPEN voldoen 
aan de hoge eisen. Het logo van Blik op Werk mogen we dan ook 
dragen. 

 
De cijfers van de zes leslocaties in de gemeente ‘s Bosch 
 

Fijn is het om te ervaren dat de weg naar ‘ABC leer mee’ eenvoudig 
blijkt te zijn. In 2019 gaven we aan 504 deelnemers Nederlandse 
taalles 115 deelnemers stopten vanwege diverse redenen zoals; 

doorverwijzing naar bijvoorbeeld KW1C of Sagènn, verhuizing, net een 
nieuwe baan, gewenst niveau bereikt, gezinsuitbreiding, soms ook 
wegens te hoge leeftijd of mobiliteit. 

Het lesbezoek per week op de 6 leslocaties is ongeveer hetzelfde als 
voorgaand jaar nl.: ruim 200 unieke deelnemers per week. 
 

In totaal verzorgden we voor 9  deelnemers met een Nederlandse 
achtergrond de lessen basisvaardigheden. Twee daarvan zijn 
inmiddels weer gestopt, omdat zij met enkele lessen digitale 

vaardigheden al geholpen waren en ook vanwege aangeboden werk 
dat al hun tijd opslokte. De overigen waren inwoners met een 
migratieachtergrond. 

De lessen worden verzorgd door 10 docenten. 
Begin 2019 hielpen 70 vrijwilligers ons. Spontaan krijgen we nog 
steeds aanmeldingen waar we enorm blij mee zijn. Van enkele 

vrijwilligers hebben we helaas afscheid moeten nemen, maar de teller 
is in december 2019 gestegen naar 80 vrijwilligers. Daarnaast hebben 
we nog enkele vrijwilligsters op de invallijst staan die we incidenteel 

kunnen vragen ons te helpen.  
 
 

 
De cijfers van de locatie Weener XL:  
In samenwerking met Het Europees platform is het mogelijk om ook 

bij Weener XL taallessen te verzorgen voor werknemers bij Weener XL 
2x per week wordt daar lesgegeven door respectievelijk 3 en 4 
docenten die weer ondersteund worden door enkele vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers komen soms ook van de afdeling Aan de Slag, waar 
ze tijdelijk werkzaam zijn. 

In 2019 namen 214 werknemers voor korte of langere tijd deel aan 
de taallessen van ‘ABC leer mee’. 
 

 
De deelnemers binnen de 6 leslocaties 
 

De deelnemers komen met uiteenlopende hulpvragen met betrekking 
tot de basisvaardigheden, zoals voor: 
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- alle taalonderdelen, zoals spreken, lezen schrijven en grammatica  

- hulp bij het ophalen van de grammatica; 
- een algehele taalopfriscursus;  
- het leren schrijven van e-mails en andersoortig zakelijke brieven;  

- leren lezen en schrijven;  
- hulp naast hun reguliere opleiding om hun inburgeringsdiploma te 

halen;  

- hulp bieden bij hun beroepsopleiding.  
- hulp bij taal en rekenen 
- hulp bij computervaardigheden 

 
Een heel grote groep moest starten bij het aanvankelijk lezen en 
schrijven. Om juist deze groep extra hulp te bieden naast de 

wekelijkse taallessen gaven we in 2019 deze deelnemers ook weer 
digitale ondersteuning voor het specifieke materiaal dat we gebruiken. 
Voor de deelnemers hebben we een lidmaatschap bij My-TPE, zodat ze 

op eenvoudige wijze via een gesloten en beveiligd internetcircuit  
filmpjes kunnen bekijken, beluisteren en tevens hardop kunnen 
meelezen. Zij kunnen van deze filmpjes zo vaak als zij willen 

gebruikmaken.  
 
 

Het taalproject van ‘ABC leer mee’ spreekt zich goed rond onder de 
migranten, want echt veel reclame maken we niet, maar de 
deelnemers blijven toestromen. Veel deelnemers hebben al eerder 

elders deelgenomen aan taallessen, maar daar toch niet het gewenste 
resultaat behaald. Dat zij dan toch op zoek gaan naar extra hulp bij 
taal siert hen. De uitspraak, het lezen en het schrijven blijkt het 

grootste dilemma, alle trajecten ten spijt. Zij zoeken en vinden vaak 
bij ons een nieuwe kans om de taal te leren, juist vanwege onze 
aanpak. Inmiddels werken we met speciaal ontwikkeld materiaal onder 

de naam TAAL IN STAPPEN. 
 
Er is een natuurlijk verloop: deelnemers die zich veilig(er) voelen om 

te spreken, een baan krijgen of bijvoorbeeld verhuizen, haken af of 
komen (soms tijdelijk) aanmerkelijk minder naar de taalles. Het aantal 
deelnemers met een laag tot zeer laag taalniveau wordt minder en dat 

zijn dan meestal vrouwen die terecht kunnen bij de locatie BACH. 
(Bosch Amateur Cultuur Huis). Zij komen veelal te voet naar de taalles 

en kunnen vaak ook niet fietsen. 
De deelnemers mogen eventueel ‘hoppen’ tussen de leslocaties en dus 
meerdere keren per week een taalles volgen. De taallessen worden ‘op 

maat gegeven’ dus is het mogelijk dat een analfabete vrouw maar ook 
een hoogopgeleide vrouw ieder op hun eigen niveau de Nederlandse 
taal leren.  

Vooral bij Babel (de bibliotheek in het centrum van ‘s-Hertogenbosch) 
en de Bieb in Rosmalen melden veel nieuwe deelnemers zich aan en is 
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het taalniveau waarop die deelnemers binnenkomen vaak aanzienlijk 

hoger dan bij de andere locaties. We merken nu ook steeds vaker dat 
goedopgeleide buitenlanders zich aanmelden en het Nederlands net zo 
goed willen leren als de gemiddelde Nederlander. Deze categorie 

deelnemers vraagt ook om goede docenten en goed geschoolde 
vrijwilligers die bekend zijn met onze werkwijze.  
 

 
 
 

 

                      
 
Uitstroom 
Gedurende het jaar vertrekken er soms deelnemers om de overstap te 

maken naar het KW1C, Sagènn of om een opleiding c.q. 
inburgeringcursus te volgen of ze stoppen definitief wegens verhuizing. 
Soms stoppen ze ook omdat ze vinden dat ze het Nederlands nu 

voldoende beheersen. Anderen vertrekken tijdelijk wegens 
zwangerschap, ander werk, ander werkrooster of een vaste baan, 
ziekte etc.  

Opvallend is ook dat een aantal deelnemers zich opnieuw aanmeldt, 
deels, omdat ze na hun inburgeringsdiploma toch een niveau hoger 
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willen, een tussenstap willen richting opleiding of deelnemers die hun 

inburgeringsdiploma (nog) niet hebben kunnen afronden met een 
diploma na een met geleend geld gemaakte leerroute. Vaak ook 
melden mensen zich omdat ze een diploma niet kunnen halen. Meestal 

blijkt juist hun uitspraak en luistervaardigheid heel slecht te zijn. 
 
Deelnemers met een beperking: 

Op de locatie Rosmalen komt een deelnemer die ook begeleid wordt 
via Cello en voor hem lijkt het taalproject de juiste plek te zijn. Hij 
maakt heel goede vorderingen en ontpopt zich van een jongeman die 

niet sprak tot een gezellige babbelaar.  
Met behulp van een goed contact tussen Cello en de docenten van 
‘ABC leer mee’ kunnen we de hulp aan deze zeer gemotiveerde 

deelnemer samen met vrijwilligers vormgeven.  
Soms melden zich bij de leslocaties deelnemers met bijvoorbeeld een 
lichte oog- of gehoorbeperking, ook voor hen proberen we een 

passende plek te vinden en hulp te bieden en spreken we vooraf af dat 
we iedere 6 weken evalueren.  
 

 
 
De werving 

 
Deelnemers met een migratieachtergrond: 
Inmiddels blijken de taallessen van ‘ABC leer mee’ steeds bekender bij 

de buitenlandse doelgroep; wekelijks melden zich nieuwe deelnemers 
aan, aangestuurd door gemeente, Taalgids of organisaties uit de stad, 
het Bossche Taalnetwerk en via de website. 

De aangepaste website blijkt een handig verwijsmiddel voor eenieder. 
(www.abcleermee.nl) 
We hebben ook in 2019 met enige regelmaat geflyerd in de wijken en 

op gezondheidscentra, wijkpleinen en scholen. De mensen weten ons 
te vinden. De vraag vanuit Rosmalen, Vinkel en Nuland dient zich aan, 
en we hopen dat meer deelnemers zich gaan melden voor de locatie 

Nuland.  
 
Deelnemers met een Nederlandse achtergrond 

Veel moeilijker is het om deelnemers met een Nederlandse 
achtergrond te werven. Statistisch gezien is hun aantal het hoogst, 

maar de drempel om naar taalles te gaan lijkt nog hoger. Landelijk 
wordt daar veel aandacht aan besteed, maar tevergeefs ook in Den 
Bosch. Het percentage dat bij ons naar de taalles is gekomen is nog 

geen ½ %. Soms komen er wel aanvragen voor mensen met een 
beperking en ook hen proberen we zo goed mogelijk op te vangen en 
taal aan te bieden. Dit lukt ten dele. 

In 2018 startten we samen met welzijnsorganisatie Divers/Farent 
het project LEER MEE. ‘ABC leer mee’ kon dan, nadat een taalmeter 
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was afgenomen op het Wijkplein en er een aanmelding was 

binnengekomen, mensen thuis laten starten met taallessen als de 
drempel om weer naar ‘school’ te gaan te groot was. Ook in 2019 
hebben we dat project in kleiner opzet nog door laten lopen en 

zodoende nog 7 deelnemers via dit project kunnen helpen. 
 
Vrijwilligers: 

 
Vrijwilligers via Maatschappelijke stages: 
Helaas kwam er in 2019 maar 1 stagiaire voor een 

maatschappelijke stage. Sinds de afschaffing van verplichte 
stage voor scholieren wordt er nog weinig aandacht aan besteed en 
levert het ons maar een enkeling op. We blijven het jammer vinden, 

want juist door de inzet van deze jonge enthousiaste vrijwilligers wordt 
duidelijk dat taal iets van ons allemaal is en dat iedereen kan helpen. 
 

Vaste Vrijwilligers  
Sinds we bekender worden in de stad, blijft het aanbod van 
vrijwilligers groot. Van alle kanten krijgen we aanbod om ons te helpen 

bij de taallessen. Veel ouderen en alleenstaanden komen ons helpen 
en onze deelnemers raken vertrouwd met de vrijwilligers en zijn blij 
met de geboden hulp. Vrijwilligers zijn ‘ons goud’. 

 
Scholing vrijwilligers: 
Zeer regelmatig melden nieuwe vrijwilligers zich aan, dat vraagt een 

goed opgezette begeleiding. Wij vinden vrijwilligers heel belangrijk en 
zij moeten het net als de deelnemers steeds goed naar hun zin hebben 
bij ‘ABC leer mee’ en als het kan ook steeds naar huis gaan met een 

goed gevoel, een gevoel vanuit de deelnemer: “Ik heb weer veel 
geleerd vandaag” en vanuit de vrijwilliger. “Ik heb veel meegeven 
vandaag en daar een goed gevoel over”.  

Om vrijwilligers de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de taalles en zich eventueel bij te scholen, hebben we veel 
korte films met instructie en uitleg gemaakt. We hebben hiervoor een 

lidmaatschap bij My-TPE, zodat we op eenvoudige wijze voor iedere 
vrijwilliger via een gesloten en beveiligd internetcircuit filmpjes open 
kunnen zetten. Zij kunnen deze filmpjes zo vaak als zij willen  

bekijken. Hebben vrijwilligers vragen over een bepaald onderwerp 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van grammaticale onderdelen, dan 

kunnen we vrij eenvoudig anticiperen op deze vraag en het antwoord 
omzetten in een filmpje dat voor alle vrijwilligers toegankelijk wordt. 
De vrijwilligers laten louter enthousiaste geluiden horen over deze 

wijze van scholing. We hebben ook in 2019 gewerkt met deze wijze 
van scholing, want er komen steeds meer vragen van vrijwilligers bij, 
die we op deze moderne manier snel met een kort en duidelijk 

instructiefilmpje kunnen beantwoorden. Ook krijgen alle vrijwilligers 
een map met daarin een leidraad voor de lessen, een 
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grammaticaoverzicht, dictees, plaatjes om te spellen en een hulpboek 

met o.a. praatplaten en nazegzinnen.  
 
Bedankje voor de vrijwilligers: 

Vrijwilligers zijn voor onze organisatie van het grootste belang en 
daarvoor willen we ze heel graag bedanken. Dat lukt niet financieel, 
maar af en toe een traktatie of een kleinigheidje verzorgen we met 

plezier voor hen.  
 
Een groep vrijwilligers na de les: 

 

 
Social return: 
Een belangrijke toegevoegde waarde blijkt de social return die de 

taalles biedt aan vrijwilligers. De oudere en soms eenzame vrijwilliger 
komt in een andere wereld terecht en dat geeft hen nieuwe energie en 
een herwonnen levensdoel.  

Vragen als: “Jullie hebben toch wel iets voor me te doen tijdens de 
vakantie, anders duurt die veel te lang”. en: “Zal ik nog iemand helpen 
tijdens de vakantieperiodes?” geven toch steeds weer aan dat mensen 

behoefte hebben aan structuur ook als ze ouder zijn of geen werk 
hebben. We zien mensen soms klein en onzeker binnenkomen met de 
vraag of ze kunnen helpen en binnen korte tijd zien we de vrijwilliger 

opfleuren en krijgen ze voldoening van hun goede werk. Het geeft ook 
de vrijwilliger meer eigenwaarde. Wij zijn blij met de vrijwilligers, 
maar zij zijn ons ook heel dankbaar dat ze deel kunnen uitmaken van 
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het taalnetwerk bij ‘ABC leer mee’. Het vormt inmiddels een hechte 

enthousiaste groep vaste vrijwilligers. De vrijwilligers horen er echt bij. 
De meeste vrijwilligers helpen één keer per week, een aantal zelfs 
meerdere keren. Voor sommigen een nieuw levensdoel, en soms ook 

nieuwe vrienden! Zo belangrijk is het voor de vrijwilliger, die sociale 
contacten. 
 

Bedrijven 
De sociale return zien we ook terug bij de bedrijven. De samenwerking 
met de bedrijven voor activiteiten geeft een enorme boost. Bedrijven 

zijn enthousiast en doen in eerst instantie mee in het kader van 
bijvoorbeeld de Beursvloer of in het kader van WMO, om vervolgens 
helemaal enthousiast te worden voor de gratis taallessen die we in de 

stad geven. Ze willen ABC leer mee als het ware adopteren voor 
jaarlijks terugkerende activiteiten. De dankbaarheid die de deelnemers 
aan de taalles ons tonen en aan de bedrijven is enorm, soms 

ontroerend om te zien. Deelnemers voelen zich echt gezien en een 
stukje meer Bosschenaar en dat geeft de ondernemer weer een goed 
gevoel. Zo werd een groep deelnemers dit jaar uitgenodigd bij de 

Bouwhal om zo kennis te maken met Carnaval en de cultuur ervan. 
Iedereen genoot! 
Vervolgens losten we de match met Cran Casino in en kreeg een groep 

daar een rondleiding en mocht zelfs even achter de ‘trekkasten’ 
plaatsnemen, een geheel nieuwe ervaring voor de meesten. De 
tegenprestatie, eigen gemaakte hapjes voor het personeel van Cran 

Casino werd erg gewaardeerd.  
Fun2Care nodigde ons uit om met een groep de bruggen in de stad te 
gaan bekijken. Zij als ‘bruggenbouwers’ van formaat konden ons daar 

natuurlijk alles over vertellen. Het was koud en het regende, maar dat 
deerde onze deelnemers niet. De aangeboden chocoladebol en een 
drankje maakten veel goed. 

Ook werd een groep weer hartelijk ontvangen bij Vivent ‘Hof van 
Hintham’ daar maakten onze deelnemers samen met mensen van de 
dagbesteding leuke bloemstukjes en verzorgden onze deelnemers 

lekkere hapjes. Het geeft aan beide kanten zoveel voldoening.  
Weer een andere groep bezocht de Vlindertuin van Mariaoord, daar 
werd gewandeld met de bewoners en verzorgden zowel de bewoners 

van Mariaoord als onze deelnemers een heerlijke high tea.  
Steeds weer prachtige activiteiten die door de bedrijven, organisaties 

maar vooral ook door onze deelnemers erg gewaardeerd worden. 
In november werd er weer een Berusvloer073 gehouden en ook daar 
maakten we mooie match voor komend jaar waaronder een match met 

de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Jack Mikkers. Hij komt 
in 2020 zelf een les verzorgen op een van onze locaties. Wij kijken er 
naar uit. 
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De week van het leren 2019,  
 
Met veel plezier deden we ook dit jaar weer mee aan de landelijke 

activiteiten. De docenten en vrijwilligers van ABC leer mee zette een 
speurtocht in elkaar met spreuken en gedichten die op de gevels in de 
stad terug te vinden zijn. Voor alle deelnemers aan de taallessen van 

het BTN werd hij beschikbaar gesteld en ook de Bosschenaren konden 
in de ‘Week van het Leren’ hieraan deelnemen. Bij terugkomst 
wachtten hen een leuke gadget. Zo’n 200 speurtochten zijn 

uitgedeeld.  
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Activiteiten 
 

Tijdens de lessen wijzen we de deelnemers op speciale (gratis) 
evenementen in de stad of in de wijk, zoals leuke markten, week van 
de geschiedenis, de atelierroute, wandel-/fietstochten, rommelmarkten 

of brengen we speciale items onder de aandacht. Dat doen we ook via 
een digitale Nieuwsbrief. Iedereen kan zich via de website van 
www.abcleermee inschrijven voor deze gratis digitale nieuwsbrief. De 

andere organisaties binnen het Bossche Taalnetwerk maken hun 
deelnemers erop attent, dat symboliseert een mooie samenwerking.  
 

Fietsles: 
Diverse buitenlandse vrouwen willen leren fietsen en ook daarvoor 
hebben we nauw contact met Copernikkel, waar deelnemers fietsles 

kunnen krijgen maar ook hun fiets kunnen (leren) maken.    
 
 

De toekomst:  
 
‘ABC leer mee’ is inmiddels redelijk bekend in de stad. Het Bossche 

Taalnetwerk krijgt meer vorm.  
De samenwerking komt steeds meer tot uiting bij gezamenlijke 
activiteiten zoals werkgroepen die uit de gezamenlijke vergaderingen 

van Het Bossche Taalnetwerk zijn ontstaan, de lijnen zijn kort.  
Aan onze doelstelling, kwalitatief goed onderwijs bieden, kunnen we 
op deze wijze nog meer uiting geven.  

Door voor onze deelnemers nog meer digitaal maatwerk aan te bieden 
hopen we ze nog beter te kunnen ondersteunen bij het leren van de 
Nederlandse taal in spreken, lezen en schrijven. 

Het aantal nieuwe inschrijvingen is enorm en we willen graag 
iedereen, die zich aanmeldt, blijven helpen. We hopen dat onze 
financiële middelen dit toelaten en de gemeente het Bossche 

Taalnetwerk en ons in het bijzonder financieel blijft ondersteunen. 
Onze dank jegens de gemeente is groot, want dankzij de subsidie 
kunnen wij ons mooie werk vormgeven en voortzetten. 

‘ABC leer mee’ geeft ons, de docenten en vrijwilligers energie, maakt 
veel mogelijk en geeft veel, heel veel plezier. We krijgen er veel 

dankbaarheid voor terug.  
In 2020 krijgt Het Bossche Taalnetwerk vast weer meer ‘body’ en richt 
‘ABC leer mee’ zich niet meer alleen op taal maar zal ook de reken- en 

digitale vaardigheid ondersteund worden binnen de taallessen. 
Daarmee hopen we dat we weer veel deelnemers op weg kunnen 
helpen met hun basisvaardigheden. 

 
 

http://www.abcleermee/
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Uitdaging: 

De focus voor 2020 blijft ook nu weer om meer deelnemers met een 
Nederlandse achtergrond te werven. Samen met andere Bossche 
organisaties en wellicht ook samen met Stichting Lezen en Schrijven 

zullen we deze slag proberen te slaan en meer Bosschenaren toe 
leiden naar de taallessen. Wij staan er voor! 
 

 
Ervaringen van deelnemers 

 

Hoi, 

 

In oktober ben ik geslaagd voor de NT2 Staatsexamen en het 

behaalde resultaat was grotendeels te danken aan de stichting en 

haar vrijwilligers die hun tijd en energie aan de sociale doelstelling  

“Nederlands leren” hebben besteden.  

 

Mooie les, leuke mensen, dat ga ik aan mijn kennis en vrienden 

vertellen. 

 

D.T 

 

 
 

Overige projecten: 
 
2) HAS  
‘ABC leer mee’ verzorgde evenals vorige jaren aan de HAS te  

’s-Hertogenbosch speciaal voor de buitenlandse studenten een module 
Nederlands gedurende de 2e studieperiode. Tien avonden werd daar 
Nederlandse lesgegeven met ook aandacht voor de Nederlandse en 

Bossche cultuur zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en carnaval. 
Ook dit jaar werd er weer een groep gevormd van 13 deelnemers en 
verzorgde 1 docent en een vrijwilligster de lessen.  

 
 
3) Weener XL; 
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Vanaf februari 2016 is ‘ABC leer mee’ gestart met het verzorgen van 

twee lesmomenten binnen Weener XL bij de afdeling ‘Aan de slag’. Op 
vrijwillige basis kunnen werknemers van Weener XL taallessen volgen. 
Er wordt Nederlandse les gegeven op alle niveaus en de lessen zijn 

geschikt voor werknemers met een Nederlandse achtergrond of met 
een migratieachtergrond.   
Het doel van de lessen bij Weener XL is om deze groep deelnemers te 

enthousiasmeren voor het leren spreken, lezen en schrijven op een 
voor hen geëigend niveau. Zodra zij een taalniveau op de domeinen 
lezen en schrijven dat bij hen past hebben behaald, zullen zij meer 

kans maken op de arbeidsmarkt.  
In 2019 namen er 214 werknemers van ‘Aan de slag’ deel. 
 

 

    
 
Verder verzorgde ‘ABC leer mee’ de eerste bijeenkomst van het 

Bossche Sferenproject. 
Verdeeld over een aantal groepen van maximaal 6 deelnemers laten 
wij ze kennis maken met het agoramodel en de daarbij behorende 

sferen aan de hand van allerlei vragen. De 9 sferen worden in 
quizvorm in 3 uur behandeld. Alle deelnemers zijn altijd erg 
enthousiast om mee te doen aan het project en proberen volop uiting 

te geven aan hun gedachtes en ervaringen. De ochtend verloopt heel 
‘sfeervol’. 
 

TRenD 
Vanaf oktober 2019 werden er bijeenkomsten georganiseerd met 
betrekking tot taal, rekenen en digitale vaardigheden onder de naam 

TRenD. ABC leer mee verzorgde het item taal voor alle deelnemers. Zij 
konden kennis maken met de werkwijze waarop men op volwassen 
leeftijd de taal kan verbeteren of nog kan leren. We probeerden alle 

deelnemers enthousiast te maken om te gaan leren. De werkgever 
Weener XL stelt daar tijd voor beschikbaar. De opkomst was groot en 
in 2020 zullen de lessen vorm gaan krijgen. 
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Weener XL Engels 
Ja, u leest het goed. Op verzoek van de afdeling opleidingen van 
Weener XL kwam vorige jaar de vraag of we ook de werknemers van 

‘Park and Ride’ en de fietsenstallingen specifieke ondersteuning voor 
Engels konden geven. Een van onze docenten is ook docent Engels en 
zij nam de uitnodiging aan. Samen hebben we gekeken wat mogelijk 

en wat nodig is. Een cursus Engels was geboren! 
Het aantal deelnemers bedroeg 8 werknemers en de eerste cursus van 
20 lessen liep begin 2019 af waarna de deelnemers een bewijs van 

deelname ontvingen. Inmiddels is een tweede groep werknemers 
gestart met de speciale cursus Engels. 
 

4) Scholen 
Verder werd ‘ABC leer mee’ wederom gevraagd om kinderen met een 
migratieachtergrond, die extra ondersteuning nodig hadden, op school 

te begeleiden. Twee tot drie keer per week kregen kinderen les van 
een vrijwilliger die weer ondersteund werd door een docent van ‘ABC 
leer mee’. De scholen, kinderen en vrijwilligers waren erg enthousiast 

over deze ondersteuning en deze is ook in 2019 voortgezet. 
 
 

Stichting ABC leer mee 
 
Marjohn van de Ven – voorzitter 

Willeke van Heumen – secretaris 
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