Taal aan Zee is een nieuwe stichting die per 1 januari 2014 is ontstaan uit een
fusie van de stichtingen OBV en Wereldvenster.
De officiële opening van Taal aan Zee werd in februari 2014 verricht door
minister van Onderwijs Jet Bussemaker en de Haagse wethouder van Onderwijs
Ingrid van Engelshoven.

Samenwerking
Samen met ROC Mondriaan Taal+ school vormt
Taal aan Zee op de Brouwersgracht 50 een centrum
voor laagdrempelige educatie en informatie over taal.
In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven organiseert
Taal aan Zee het Taalcafé, waar Haagse taalvrijwilligers ervaringen
kunnen uitwisselen.

Resultaten
In 2014 hebben 851 anderstaligen uit 71 verschillende
landen van herkomst les gekregen. Hieronder de Top 10:

op de kaart in 2014

Taal aan Zee is coördinator van het Haags Taalketenoverleg, waar
ruim twintig Haagse (taal-)organisaties samenwerken aan een
aansluitende taalketen.
Het werk van Taal aan Zee werd in 2014 mede mogelijk gemaakt door:

Turkije
17%

Marokko
6%

Sierra
Leone
2%

China
3%
Iran
11%

Bulgarije
4%
Irak
14%

Afghanistan
13%
Somalië
22%

Eritrea
8%

Lees het volledige jaarverslag op www.taalaanzee.nl/jaarverslag

‘‘Mooi! Samen
werken aan taal:
OBV en Wereldvenster
samen verder
als Taal aan Zee.”
Wethouder van Onderwijs
Ingrid van Engelshoven
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Taal aan Zee biedt educatie voor geïsoleerde anderstalige vrouwen,
vluchtelingen en asielzoekers in Den Haag met als doel hun
zelfredzaamheid te versterken en hun deelname
aan de samenleving te bevorderen.

Doelgroep

547 asielzoekers en

Leeftijden

“Ik heb zelf een
afspraak met de
dokter gemaakt.
Vroeger durfde ik
dat niet.”

68% van de cursisten en deelneemsters
heeft een leeftijd tussen de 21 en 40 jaar:

een enorm potentieel aan mensen die een
belangrijke bijdrage aan de Haagse arbeidsmarkt kunnen leveren.

vluchtelingen (cursisten) kregen

op de Brouwersgracht individuele en
groepsgewijze cursussen Nederlands
als tweede taal (NT2), trajecten Engels
en/of ICT (digitale vaardigheden).

304 geïsoleerde vrouwen

Het is dus zeer de moeite waard om in
deze doelgroepen te investeren en er
voor te zorgen dat zij kunnen doorstromen
naar vervolgeducatie of (vrijwilligers-)
werk. Taal aan Zee zet zich hier
maximaal voor in.
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“Taal aan Zee
helpt jou heel
veel om verder
te komen.”

Nederlandse les aan huis of in
een klein groepje dichtbij huis,
bijvoorbeeld op de school van
de kinderen. Voor vrouwen door
vrouwen.

21-30
35%

Zonder vrijwilligers geen Taal aan Zee! De activiteiten van

250

Taal aan Zee worden uitgevoerd door
vrijwilligers.
De kerntaak, het lesgeven aan asielzoekers, vluchtelingen en
geïsoleerde vrouwen, wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ook
op andere gebieden zijn vrijwilligers actief. Dit varieert van
receptie en administratie tot bestuurlijk werk. Zij worden hierin
ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers.
“Ik geef les bij Taal
aan Zee Centraal. Er is
daar een goede sfeer
en veel betrokkenheid
bij de cursisten. Het is
heel leuk om mensen
te zien leren.”

‘‘Jullie zijn
goud waard!”
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Vrijwilligers
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“Mijn docenten
zijn allemaal echt
prima. Hun geven
alles van de hart
en dat is heel
belangrijk.”
33%
31-40

“Het is leuk om
een deur door
te gaan en in
een hele andere
wereld terecht
te komen.”

Minister van Onderwijs
Jet Bussemaker
over de vrijwilligers
van Taal aan Zee.

Taal aan Zee wordt genoemd als best practise voor
het aanpakken van laaggeletterdheid in het in
maart 2015 door het Kabinet gepubliceerde landelijk
actieprogramma Taal & geletterdheid 2016-2018,
‘Tel mee met taal’

