
 

’s-Hertogenbosch, februari 2022 

Jaarverslag 2021 van Stichting ‘ABC leer mee’ 

Voorwoord: 

Stichting ‘ABC leer mee’ is opgericht in 2009 en is in 2021 het 12e 
Stichtingsjaar ingegaan. Het was wederom een bizar jaar met veel 
onzekerheden voor deelnemers, vrijwilligers en docenten. Het werd 
voor ‘ABC leer mee’ een jaar van af en toe fysiek lesgeven, maar 
meestal verzorgden we lessen online en hadden we contact via ons 
digitale communicatiesysteem met degenen die een beetje digitaal 
vaardig waren. We zijn blij dat we veel energie gestoken hebben in het 
digitaal vaardig maken van de deelnemers, zodat we wel les konden 
geven. Dat maakte dat dit jaar weer veel meer deelnemers thuis 
tijdens de lockdowns het lezen en schrijven konden oefenen. We 
bleven zo met onze deelnemers toch nog redelijk communiceren. 
Uiteraard zijn we  trots op onze docenten en onze vrijwilligers dat zij 
zo snel konden switchen. De extra activiteiten die we normaal samen 
met het bedrijfsleven organiseren hebben we dit jaar helaas moeten 
uitstellen, maar we houden hoop dat we in 2022 toch weer een aantal 
bijzondere activeren kunnen aanbieden aan onze deelnemers.  

Als bestuur van de Stichting blijft het hartverwarmend te ervaren dat 
er al voor het tweede achtereenvolgend jaar door vrijwilligers en 
docenten zo veel mogelijk is gedaan om ondanks covid-19 en de 
lockdowns contact te houden met de deelnemers.    



Inhoud: 
  

‘ABC leer mee’ in 2021 

Projecten 
1) Gemeente ’s-Hertogenbosch m.b.t. zes leslocaties waarbij 
     samengewerkt wordt binnen Het Bossche Taalnetwerk. 
2) HAS Hogeschool 
3) Weener XL Beschut en Aan de Slag   
4) Weener XL/Engels 
5) ondersteuning op basisscholen 
    

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 talige en goed 
opgeleide vrijwilligers ons helpen. 
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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.  

2021, de voortgang: 

Sinds 2013 wordt er op inmiddels 6 vaste locaties taalles verzorgd 
door Stichting ‘ABC leer mee’. Een tijdelijk locatie werd dit jaar gestart 
in wijk de Muntel. Op verzoek van de directeur van basisschool de 
Kameleon zijn we een dependance binnen de school gestart om de 
stap naar taalles eenvoudiger te maken. Dat werkt en heeft 
geresulteerd in een groep van zo’n groep van 10 ouders, die nu les 
volgen in de basisschool. Deze les wordt steeds op dezelfde tijd 
verzorgd als op de nabijgelegen locatie BACH omdat de stap daarnaar 
straks eenvoudig te maken is. Ouders via de taalles informeren over 
de Voorleesexpress was nu in overleg met de IB-er van de school snel 
aangereikt en kon ingezet worden. 
Dit jaar heeft er nog een wijziging plaatsgevonden, de locatie in 
Nuland is tijdelijk stopgezet vanwege te weinig deelnemers en in de 
Kruiskamp is een locatie geopend vanwege de grote vraag naar lessen 
basisvaardigheid in deze wijk. 

Voor vrouwen en mannen op: 
o Zondagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur in Huis73 bibliotheek  
  ’s- Hertogenbosch, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ’s-Hertogenbosch 
o Maandagmorgen van 08.45 uur tot 10.15 KC de Ontdekking,   
   Rijzertlaan 242, 5223 JR ‘s-Hertogenbosch 
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 Huis73 Bibliotheek 
   Rosmalen, ingang Perron 3, 5243 SR Rosmalen 
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 
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Het Bossche Taalnetwerk 

Het Bossche Taalnetwerk stelt alles in het werk om meer 
naambekendheid te krijgen. Inmiddels is er een nieuw logo dat wij ook 
op onze website en op onze flyers vermelden. Ook is er een linkedin-
pagina gemaakt waarop alle partners informatie kunnen vermelden. Zo 
hopen we meer aandacht te generen. De website is aangepast en 
hopelijk zijn de partners nu nog beter te vinden.https://
www.hetbosschetaalnetwerk.nl  
Het taalnetwerk doet zijn 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 blijft onmisbaar en is 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 en 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 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 / menukaart 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 Taalhuis 
heeft een herkenbare plaats binnen Huis73 gekregen en de coördinator 
van Het Bossche Taalnetwerk heeft een meer specifieke rol, vanuit 
Huis73 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. ‘ABC leer mee’ informeert de deelnemers over de 
mogelijkheden binnen het BTN en verwijst hen zonodig ook door naar 
Capabel als meer taalaanbod gewenst is en een certificaat belangrijk is 
voor de deelnemer. Hebben de deelnemers wel een taalwens maar is 
Prago een betere plek voor hen, dan proberen we met Prago een 
overstap mogelijk te maken. 

Stichting Lezen en Schrijven 
Sinds 2017 zijn we als Stichting ‘ABC leer mee’ ook officieel partner 
van Stichting Lezen en schrijven. We wisselen ideeën uit en werken 
samen daar waar mogelijk. Zo worden we bijvoorbeeld regelmatig 
gevraagd of onze deelnemers hun medewerking willen verlenen aan 
onderzoeken. Twee docenten hebben via het project Tel mee met Taal 
cursussen basis en gevorderden  ‘doorverwijzen en herkennen’ 
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gevolgd, zodat zij ook voor werkgevers en werknemers trainingen 
kunnen verzorgen.  

Blik op Werk certificering voor non-formeel onderwijs/ 
Certificering Taalhuizen. 
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. 
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 en we hopen dat deze kwalificatie straks ook naadloos over kan 
gaan in de certificering van de taalhuizen. In november hebben we 
daar audit voor gedaan.  

De cijfers van de zes leslocaties in de gemeente ‘s Bosch 
Alle coronaperikelen maken het voor de deelnemers wel lastig om te 
komen en de draad weer op te pakken. 

In ons systeem stonden begin 2021 526 deelnemers waarvan er veel 
zijn gestopt. Vanwege diverse redenen zoals; angst voor het covid19-
virus, ziekte, doorverwijzing naar bijvoorbeeld KW1C of Capabel, 
verhuizing, net een nieuwe baan, gewenst niveau bereikt, 
gezinsuitbreiding, soms ook wegens te hoge leeftijd of mobiliteit zijn er 
200 deelnemers gestopt. 
Op 31-12-21 stond de teller op 326 deelnemers.  
Fijn is het om te ervaren dat de weg naar ‘ABC leer mee’ ondanks 
corona eenvoudig blijkt te zijn. Via gemeente en de consulenten van 
Weener XL worden veel deelnemers naar ‘ABC leer mee' verwezen en 
ook de mond-tot-mondreclame doet mensen naar de gratis taalles 
komen. Zo meldden zich tijdens de tweede en derde coronaperiode en 
lockdowns deelnemers aan. Vaak startten zij met onze online-
lesmogelijkheid. Op de diverse locaties meldden zich 250 nieuwe 
deelnemers aan, waarvan 4 met Nederlands als moedertaal. 

In juni en in november gingen we weer even op de locaties aan slag. 
Het lesbezoek bleef per week op de 6 leslocaties toch ongeveer 
hetzelfde als voorgaand jaar nl.: ruim 200 unieke deelnemers per 
week. Daarentegen zijn veel deelnemers online mee gaan doen met de 
oefeningen van my-tp.com Gelukkig hebben we zo veel mensen leren 
omgaan met deze manier van oefenen. De cijfers geven aan dat er 
afgelopen jaar vooral tijdens de lockdownperiodes meer dan 15.000 
oefeningen zijn gemaakt. 
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Docenten en vrijwilligers  
De lessen worden verzorgd door 10 docenten. 
Helaas vielen enkele vrijwilligers af en toen we weer fysiek les konden 
geven hielpen 41 vrijwilligers ons weer. Spontaan kregen we nog 9 
aanmeldingen waar we enorm blij mee waren. Aan het eind van 2021 
meldden zich nog 4 studenten van AVANS die vroegen of ze hun stage 
bij ons mochten lopen. Zij startten in november.  Dat zette eind 2021 
de eindstand op 54 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:  
Sinds 2016 verzorgen we ook bij Weener XL taallessen voor eigen 
werknemers.  Twee keer per week wordt daar lesgegeven door 
respectievelijk 3 en/of 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 2021 namen 92 werknemers voor korte of langere tijd deel aan 
de taallessen van ‘ABC leer mee’, maar tijdens de lockdown is de hele 
afdeling van ‘Aan de Slag’ gewisseld en zeer beperkt i.v.m. de 
coronamaatregelen, waardoor er nog maar een zeer gering aantal 
werknemers bij ‘Aan de Slag’ werkten. Vanaf september konden we 
ook bij Weener XL weer met de medewerkers van ‘Aan de Slag’ starten 
met de lessen en werd besloten om deze groep dagelijks 1 uur les te 
geven. Dat deden we tot 1 december 2021 
Tevens kregen de medewerkers van de afdeling ‘beschut’ 1x per 14 
dagen les in heel kleine groepjes conform de coranaregels. 
Aan het project TRenD/Beschut namen 39 deelnemers deel, waarvan 
13 deelnemers Nederlands als moedertaal hebben.(Nt1) 
Het project ‘Taal in de keet’, is in 2021 nagenoeg stil komen te liggen 
i.v.m de coronamaatregelen. 
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De deelnemers binnen de 6 leslocaties 

De deelnemers komen met uiteenlopende hulpvragen met betrekking 
tot de basisvaardigheden: 
- alle taalonderdelen, zoals spreken, lezen schrijven en grammatica;  
- hulp bij het ophalen van de grammatica; 
- een algehele taalopfriscursus; 
- leren lezen en schrijven;  
- hulp bij basiscomputervaardigheden; 
- het leren schrijven van e-mails en andersoortig zakelijke brieven;  
- hulp naast hun reguliere opleiding om hun inburgeringsdiploma te 

halen;  
- hulp bij hun beroepsopleiding;  
- hulp bij rekenen. 

E-learning met ondersteuning via my-tp.com 
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 2021 deze deelnemers ook weer 
digitale ondersteuning met het specifieke materiaal dat we gebruiken. 
Voor alle deelnemers zowel voor deelnemers op alle leslocaties als 
voor de deelnemers aan de lessen bij Weener XL hebben we een 
lidmaatschap bij my-tp.com, 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. Daarnaast heeft ’ABC leer 
mee’ tijdens de lockdownperiode veel tijd geïnvesteerd om werk op 
maat online te zetten, werk dat door de docenten wordt nagekeken en 
van commentaar en uitleg wordt voorzien. Via een eigen portfolio kan 
de deelnemer de voortgang volgen. 

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. Dat bieden we op diverse niveaus aan en 
is inmiddels ook verwerkt in de e-learningopdrachten.  
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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. Dit jaar 
melden zich meer deelnemers af dan gebruikelijk en bij het nabellen 
bleek dat veel deelnemers terug naar het land van herkomst zijn 
gegaan of zoveel tijd moesten besteden aan het thuiswerken of het 
regelen ervan dat hun hoofd niet stond naar taalles. Het aantal 
deelnemers met een laag tot zeer laag taalniveau leek minder te 
worden maar nu de doorverwijzing van Weener XL steeds beter 
verloopt, worden er weer meer aangemeld. Veelal komen zij naar de 
locatie BACH (Bosch Amateur Cultuur Huis) of naar Huis73. 
Laagopgeleide vrouwen komen veelal te voet naar de taalles, want zij 
kunnen vaak 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 Huis 73 Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en de Bibliotheek in 
Rosmalen melden veel nieuwe deelnemers zich aan en is het 
taalniveau heel divers. We merken 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 voor een inburgeringscursus, naar Capabel 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. Het kan ook zijn dat ze 
inmiddels op 2F-niveau spreken, lezen en schrijven. Dan stoppen bij 
ons de vaste wekelijkse lessen voor deze groep en kunnen zij ons nog 
met specifieke vragen benaderen. Zo maken we ruimte voor nieuwe 
deelnemers en voorkomen we dat we een ‘taalclubje’ worden. 
Opvallend is ook dat een aantal deelnemers zich opnieuw aanmeldt,  
omdat ze na hun inburgeringsdiploma toch een niveau hoger willen, 
een tussenstap willen richting opleiding of deelnemers die hun 
inburgeringsdiploma na een met geleend geld gemaakte 
leerroute(nog) niet hebben kunnen afronden met een diploma. Vaak 
melden mensen zich aan, omdat ze een diploma niet kunnen halen. 
Meestal blijkt juist hun uitspraak en luistervaardigheid het struikelblok 
te zijn. 
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Deelnemers met een beperking: 
Op de locatie Rosmalen, Bach en Huis 73 komen deelnemers die ook 
begeleid worden via Cello of Reinier van Arkel en voor enkelen lijkt het 
taalproject de juiste plek te zijn. Met behulp van een goed contact 
tussen Cello, Reinier van Arkel  en de docenten van ‘ABC leer mee’ 
kunnen we de hulp aan deze zeer gemotiveerde deelnemers 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, via werkconsulenten, Taalgids van 
het Bossche Taalnetwerk, organisaties uit de stad en via de website. 
De aangepaste website blijkt een handig verwijsmiddel voor eenieder. 
(www.abcleermee.nl) 
De mensen weten ons te vinden. De vraag vanuit Vinkel en Nuland 
dient zich nog niet groots aan, terwijl we wel vragen kregen uit het 
stadsdeel Kruiskamp/ West, waar we in september van start gegaan 
zijn en nu op Kindcentrum De Ontdekking ook taallessen verzorgen. 
De locatie Nuland is daarom even gesloten.  

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 ook dit 
extreme jaar nog geen ½ %. Covid-19 kan daar deels debet aan zijn. 
We hopen dat men vanwege corona nog meer doordrongen wordt, dat 
taal van groot belang is en dat in 2022 weer meer Nederlanders zich 
zullen aanmelden. Soms komen er aanvragen voor mensen met een 
beperking en ook hen proberen we zo goed mogelijk op te vangen en 
taal aan te bieden. Dit lukte niet tijdens de coronaperiode.  

Donaties:  
In 2021 hebben we enkele donaties gekregen van deelnemers aan de 
gratis taalles en zomaar soms spontaan van waarschijnlijk 
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Bosschenaren. Wij zijn daar heel erg blij mee en kunnen zodoende 
regelmatig weer wat extra materialen aanschaffen.  
‘ABC leer mee’ staat ook vermeld in de Lokale GoedeDoelengids, iets 
waar we blij mee zijn. 

Vrijwilligers: 

Vrijwilligers via Maatschappelijke stages: 
Eind 2021 meldden zich 4 studenten van Avans Hogeschool voor een 
stage. We zijn er superblij mee en deze stagiaires komen op de diverse 
locaties in de stad maar ook helpen ze bij Weener XL waar ze met de 
innovatieve VR-bril werken. 
Sinds de afschaffing van verplichte stage voor scholieren wordt er nog 
maar 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 gelukkig het aanbod van 
vrijwilligers nog groot. Van diverse 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’. Zelfs 
gedurende de lockdownperiodes meldden zich nieuwe vrijwilligers aan. 
Iets waar we natuurlijk heel blij mee zijn, zeker ook omdat veel 
vrijwilligers zich af moesten melden vanwege corona en hun 
mantelzorgtaak of anders. We blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers 
voor de diverse locaties en hopen dat nog extra mensen zich melden in 
2022. 

Scholing vrijwilligers: 
Veel vrijwilligers melden zich aan en 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-tp.com, 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  
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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 werken al sinds 2014 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 
grammaticaoverzicht, dictees, plaatjes om te spellen en een hulpboek 
met o.a. praatplaten en oefeningen voor de deelnemers.  

Bedankje voor de vrijwilligers: 
Vrijwilligers zijn voor onze organisatie van het grootste belang en 
daarvoor willen we ze jaarlijks heel graag bedanken. Dat lukt niet 
financieel, maar af en toe een traktatie of een kleinigheidje verzorgen 
we met plezier voor hen. Tijdens deze coronaperiode konden we hen 
verwennen met een mooi kerstpakket van GoeiSpul, het sociale label 
van Leerwerkcentrum De Werkcarrousel. De vrijwilligers hebben dit 
erg gewaardeerd, juist ook omdat het pakket van een 
leerwerkcentrum kwam.  
De vrijwlligers verdienden voor al hun aandacht voor onze deelnemers 
echt een dikke pluim. We konden weer van hen op aan tijdens de 
lockdownperiode. Zij wandelden, belden, skypeten, facetimeden of 
werkten via zoom om zo contact te houden met hun deelnemers.  

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. 
We merken 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 wij ervaren dat ze dankbaar zijn en 
deel kunnen uitmaken van 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. 
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Bedrijven 
Heel graag werken we samen met bedrijven om onze deelnemers meer 
de sfeer van Het Bossche te geven en zich hier ook echt ‘thuis’ te gaan 
voelen maar ook meer van de historie van de stad te leren en te 
weten. De deelnemers aan de taalles waarderen het altijd heel erg als 
ze ergens voor uitgenodigd worden en ook de bedrijven zien de 
meerwaarde er van in voor onze deelnemers, voor hun bedrijf en hun 
medewerkers. Helaas hebben we dit jaar geen enkele extra activiteit 
met een bedrijf kunnen organiseren. Corona was er steeds en overal. 
In 2022 staat er weer een Beursvloer gepland en dan hopen we alle 
oude maar zeker ook nieuwe contracten op te doen en de activiteiten 
weer nieuw leven in te blazen, 

Activiteiten / nieuwsflits  

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.  
Met enige regelmatig verschijnt er een Nieuwsflits die een van onze 
docenten samenstelt. Hier worden meestal aandacht besteed aan 
gratis activiteiten In de stad. Inmiddels hebben zich er al  500 mensen 
voor aangemeld; deelnemers en andere belangstellenden.  

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.  

De toekomst:  

‘ABC leer mee’ is, zo denken wij, redelijk bekend in de stad. Het 
Bossche Taalnetwerk krijgt meer vorm.  
De samenwerking komt steeds meer tot uiting, 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 
kunnen we hen steeds beter ondersteunen bij het leren van de 
Nederlandse taal in spreken, lezen en schrijven. 
Het aantal nieuwe inschrijvingen liep toch ondanks corona steeds door.  
Onder andere via de werkconsulenten van Weener XL en de Taalgids 
werden nieuwe deelnemers aangemeld.  
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2022 Zal een moeilijk jaar worden om  deelnemers die vanwege 
corona afgehaakt zijn weer terug te krijgen We ervaren namelijk veel 
onrust bij mensen waardoor de behoefte aan taalles afneemt. Hier 
moeten we voor waken en hen alert houden.  
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 2022 krijgt Het Bossche Taalnetwerk vast weer meer ‘body’ en richt 
‘ABC leer mee’ zich niet meer alleen op taal maar zullen de digitale  en 
rekenvaardigheden van deelnemers meer aandacht krijgen en zullen 
we trachten hen daar zoveel mogelijk in te begeleiden. We blijven hulp 
bieden op alle domeinen van de basisvaardigheden en vaak ook 
daarbuiten, een noodzaak! Wij kijken positief naar 2022. 

Uitdaging: 
De focus voor 2022 blijft 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. Het vasthouden van deelnemers die zich eenmaal 
aangemeld hebben blijft een uitdaging. Sommige organisaties bieden 
een vast aantal lessen aan en dan is het belangrijk dat deze 
deelnemers na deze lessen doorgaan naar een vervolg of verlenging 
via een ‘warme overdracht’ Ook het verwijzen naar elkaar blijft 
belangrijk. Wij gaan er voor! 

Woord van dank: 
We bedanken de initiatiefnemers die tijd nog moeite hebben gespaard 
om Marjohn en Willeke dit jaar aan te melden voor een Koninklijk 
onderscheiding. Het resulteerde in een ridderorde voor beiden. 
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Zij voelen zich hiermee zeer gewaardeerd en vereerd. Zij zullen de 
onderscheiding in de vorm van een strikje dan ook met trots dragen. 

Dan bedanken we zeker ook wethouders Huib van Olden die Stichting 
‘ABC leer mee’ vanaf het begin van zijn wethouderschap een warm 
hart heeft toegedragen, ‘ABC leer mee’ volgde en zeer geïnteresseerd 
was in hun werkwijze. We waren blij dat we ondanks alle 
coronamaatregelen op een zeer prettige wijze afscheid van elkaar 
konden nemen, want Huib vertrekt in 2022 uit de Bossche Politiek. 

Sinds enkele jaren werkten we nauw samen met Asya van Wamel, 
beleidsmedewerker van de gemeente. Zij smeedde een mooi Bosch 
Taalnetwerk meer tot eenheid. We zagen haar als verbinder tussen de 
organisaties waardoor nauwere samenwerking mogelijke werd.  
We zijn Huib en Asya zeer dankbaar en wensen hen een mooie nieuwe 
toekomst.  
Ook de deelnemers hebben we betrokken bij hun afscheid en zij 
schreven hartverwarmende brieven naar Huib en Asya als dank voor 
de gratis taallessen. Enkele stukjes uit deze brieven nemen we graag 
over in dit jaarverslag.  

Ik ben blij dat ABC leer mee bestaat. 

ABC leer mee is erg belangrijk voor mij , niet alleen voor de ontwikkeling van mijn Nederlandse 
taal, maar ook voor sociaal contacten met andere mensen. Dit maakt het gevoel bij mij dat ik hier 
niet alleen ben. 

Behalve Nederlandse taal leren, kunnen wij ook in de les onze eigen situatie bespreken en we 
leren elkaar van. 
In de les wordt ook een artikel uit de krant behandeld die ik ook belangrijk vind. Want er is soms 
een samenstelling van woorden die ik de bedoeling bij de woordenboek niet kan vinden, bij deze 
kan mijn docent goed uitleggen. 
Ik ben ook blij met mijn docent die alle mijn vragen goed kan beantwoorden. 

Ik ben iemand die niet zo graag iemand anders komen bezoeken voor een kopje koffie, daarom 
betekent ABC leer mee veel voor mij om mijn Nederlands te ontwikkelen. 

Dit is mijn ervaring met ABC leer mee die ik met iedereen wil delen. 

Groetjes, Rianti 

Aan de heer H. van Olden en mevrouw A. van Wamel, die zich 
beiden onderscheiden met heldere ideeën. 

Stichting ‘ABC leer mee’                                                                                            jaarverslag 2114



Ik stuur u de mooiste en beste vriendelijke groeten met alle 
genegenheid, liefde en oprechtheid. 
Woorden schieten te kort om alle moeite te beschrijven. 
En ik waardeer jullie waardvole hulp. 
Het was geweldig, toen u bieden  een kaars hadden aangestoken op 
mijn donkere pad. 
En nou dankzij jullie en natuurlijk het onderwijzend personeel van 

ABC LEER MEE school, kan ik de taal grammaticaal, mondeling 
en schriftelijk goed beheersen. 
Ik wens jullie veel succes met jullie nieuw werk! 

Met vriendelijke groeten, 
Basel Hadid. 

Boven: een klein stukje uit de mooie brief van Agnieszka 

Beste meneer/mevrouw, 
Ik ben Iman Gad. Ik kom uit Egypte. Ik ben 55 jaar oud. Ik woon hier in Nederland sinds 
ik getrouwd ben. Ik woon in Den Bosch, samen met mijn man en drie dochters. Mijn 
oudste dochter is 21 jaar en mijn tweeling dochters zijn 19 jaar oud. Zij zijn de enige 
familie die ik hier in Nederland heb. In Egypte ben ik naar de universiteit geweest voor 4 
jaar. Ook heb ik 10 jaar als boekhouder gewerkt. In Nederland heb ik inburgeringcours 
niveau 1,2 en ook B1 en B2 gehaald. Ik heb over ABC gehoord van mijn vriendin.  
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Ik vind dit een goede kans om goed Nederlands te kunnen leren. Ik vind Nicole Oome 
een goede docent, want ze probeert alNjd langzaam met ons te praten, zodat we het 
allemaal kunnen volgen en dat is heel erg fijn voor ons. Ik vind ook dat de les goed is 
voor mij, want ik heb de kans om met oudere mensen te praten. Als je probeert een 
nieuwe taal te leren, moet je deze taal veel gebruiken. Ik vind dit een goede manier om 
te leren.   

Wij leren ook grammaNca, zinnen maken, dictee, NOS begrijpen en nieuwsbegrip. 
Nieuwsbegrip leert ons over verschillende onderwerpen die zich in de wereld afspelen.  
Dat vind ik heel erg leuk en interessant! 

Als laatst wil ik graag jullie allemaal bedanken, dat jullie deze mogelijkheid aan ons 
hebben gegeven om Nederlands te leren en dat het allemaal graNs is! Ook is het heel erg 
fijn voor mij, omdat het dicht bij mijn huis is! 

Met vriendelijk groet, 

Iman Gad 

Overige projecten in 2021: 

2) HAS Hogeschool  
Nog net aan het eind van 2021 konden we weer een module 
Nederlands opstarten bij de HAS. De studenten konden op 1.5 meter 
afstand van elkaar in november 2021 beginnen met de module van 10 
lessen. Het animo was zo groot dat we met 2 groepen zijn gestart. 
Tien avonden wordt daar Nederlandse lesgegeven met ook aandacht 
voor de Nederlandse en Bossche cultuur waaronder carnaval. 

3) Weener XL; 
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 2021 kwamen er vanaf september 
vooral statushouders bij Aan de Slag. Voor deze groep is taal heel 
essentieel en werd er dagelijks de mogelijkheid geboden om 
Nederlands te leren. ‘ABC leer mee’ was er ieder dagdeel een uur.   
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TRenD   
Vanaf oktober 2019 werden er bijeenkomsten georganiseerd met 
betrekking tot taal, rekenen en digitale vaardigheden onder de naam 
TRenD. ‘ABC leer’ mee verzorgt het item taal en ondersteunende 
basisvaardigheden voor alle deelnemers. Zij kunnen kennis maken met 
de werkwijze waarop men op volwassen leeftijd de taal kan verbeteren 
of nog kan leren. We proberen alle deelnemers enthousiast te maken 
om te gaan leren. De werkgever Weener XL stelt daar tijd voor 
beschikbaar. De opkomst is ook in 2021 redelijk, maar door corona 
hebben enkele deelnemers af moeten haken omdat deze pandemie 
hen te veel onrust gaf. 

Project: taal in de keet. 
Het project ‘taal in de keet’ is vanwege corona helemaal komen te 
vervallen en we hopen in 2022 een werkbare vorm te vinden, zodat de 
werknemers van de afdeling Groen ook de lessen kunnen volgen.  

Weener XL Engels 
Gelukkig konden we ook dit jaar met starten en stoppen en weer 
starten de ondersteuning Engels toch verzorgen voor  
de werknemers van ‘Park and Ride’.   
Een aantal deelnemers heeft een bewijs van deelname ontvangen. 

4) Scholen 
Verder werd ‘ABC leer mee’ wederom gevraagd om kinderen met een 
migratieachtergrond, die extra ondersteuning nodig hebben, 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 blijven erg enthousiast 
over deze ondersteuning en deze is ook in 2021 vanwege corona toch 
in beperkte mate voortgezet. 

Stichting ABC leer mee 

Marjohn van de Ven – voorzitter 
Willeke van Heumen – secretaris 
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