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Taalkit DUTCH helpt vluchtelingen met Nederlands
Op 18 december 2015 ontvingen op het Stadhuis in Hilversum de eerste vluchtelingen en hun begeleiders
toegang tot de Taalkit DUTCH. Dit is een speciaal voor de doelgroep ontwikkeld (gratis) taalpakket om de
Nederlandse taal te leren. SP wethouder Arjo Klamer overhandigde, samen met initiatiefnemers CINOP en
Stichting Expertisecentrum ETV.nl, symbolisch de eerste inlogcodes voor de leeromgeving op
Oefenen.nl.
Het is vluchtelingen nu niet toegestaan een taalcursus te volgen totdat ze een status hebben. De behoefte om de
taal te leren is echter groot. Veel begeleiders en vrijwilligers bieden daarom nu al Nederlands aan in
opvangcentra en bibliotheken.
Vanaf dag één Nederlands leren
De Taalkit DUTCH ondersteunt ze daarin door structuur aan te brengen in de aanpak: vluchtelingen kunnen zo
vanaf dag één aan de slag om samen met hun begeleiders op een doordachte manier de eerste beginselen van
de Nederlandse taal te leren.
Aanpak: offline en online
De toolkit kent een offline en een online deel. In het opvangcentrum werkt de vluchteling met het offline-materiaal.
Door middel van werkbladen leert hij Nederlands. Vooral over alledaagse zaken zoals mededelingen en
formulieren. Het online-gedeelte begint in de bibliotheek. De vluchteling krijgt hier een inlogcode voor vier
leerroutes op Oefenen.nl. Hier staan oefeningen, liedjes, video's en spelletjes. Na de eerste inlog is het altijd en
overal mogelijk om verder te leren op Oefenen.nl.
Hulp voor begeleiders
Voor begeleiders en vrijwilligers op opvanglocaties en in bibliotheken is er een handleiding die uitleg geeft over
het werken met de Taalkit DUTCH. Een stappenplan helpt ze om de begeleiding te verzorgen. Een overzicht van
extra, bestaand materiaal, zoals beeldwoordenboeken, taalkaarten en apps, biedt nog meer mogelijkheden. Om
de begeleiders optimaal te faciliteren is er een groepstraining waar ze vooraf aan kunnen deelnemen.
Succesvolle pilot Hilversum
Afgelopen weken is met succes een pilot uitgevoerd in de noodopvang Crailo in Hilversum. De Taalkit DUTCH
blijkt te voorzien in een behoefte bij vrijwilligers aan houvast voor de taalaanpak. Structurering is geen overbodige
luxe. Om de leervragen verder te stroomlijnen zijn nu enquêtes bij vluchtelingen uitgezet (over opleiding en
interesses).
Uitrol met bibliotheken
Met de overhandiging in Hilversum is het startschot gegeven voor de uitrol van de Taalkit DUTCH naar andere
opvangcentra en bibliotheken in het land. Vanaf 18 december 2015 is het mogelijk via de bibliotheken een
inlogcode te krijgen om met het gratis taalpakket aan de slag te gaan (voor zowel vluchtelingen als begeleiders).
Initiatiefnemers en partners
De Taalkit DUTCH is een maatschappelijk initiatief van kennis- en adviesbureau CINOP en educatieve
multimediaontwikkelaar Stichting Expertisecentrum ETV.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende
partners: Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheek, ProBiblio, Idee aan Zee, Emmia, Enzodus, Mevrouw van
Mulken, Taal & Educatie/Fouke Jansen en Knup Fuhri Snetlaghe.

