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OVER CODA TAALHUIS 

CODA Taalhuis is er voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn die moeite hebben met één of meer 
basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen) en/of digitale vaardigheden. Problemen die 
kunnen ontstaan door het gebrek aan basisvaardigheden proberen we te voorkomen, te verzachten of te 
verhelpen. Het Taalhuis is er voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn, ouder dan 18 jaar en zonder 
inburgeringsplicht, die een leervraag hebben op het gebied van één of meer basisvaardigheden. Het 
gaat daarbij om zowel mensen met Nederlands als tweede taal (NT2) als de mensen met Nederlands als 
moedertaal (NT1). In dit document worden zij verder ‘vrager’ genoemd.

Om iedereen te kunnen ondersteunen zet CODA Taalhuis vrijwilligers in die zijn opgeleid tot taal- en/of 
digicoach. Zij helpen zowel bij 1-op-1 coaching als bij coaching in kleine groepjes en tijdens uiteenlopende 
(inloop)activiteiten. Naast het aanbieden van taal-, reken- en digi-activiteiten verwijst CODA Taalhuis 
deelnemers ook door naar partnerorganisaties.  De informerende taak in de gemeente Apeldoorn blijft 
groeien omdat steeds meer organisaties, professionals, scholen en bedrijven CODA Taalhuis benaderen met 
vragen rondom educatie, doorverwijzing, presentaties, samenwerking en laaggeletterdheid. Het geven van 
advies over (de aanpak van) laaggeletterdheid en het onder de aandacht brengen van dit onderwerp is iets 
dat doorlopend aan de orde is. Op deze manier probeert CODA Taalhuis zoveel mogelijk partijen met elkaar 
te verbinden en het Taalhuisnetwerk te vergroten en te verstevigen.

In Apeldoorn zijn naar schatting 11.400 inwoners tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met hun 
basisvaardigheden. Voor hen vormt CODA Taalhuis de herkenbare en laagdrempelige poort naar hulp en 
ondersteuning op maat die al dan niet in samenwerking met partners wordt geboden. 

CODA Taalhuis gaat altijd eerst in gesprek met de vrager. Zo zorgen we voor een zorgvuldige intake, 
waarbij het niveau van de betrokkene wordt gepeild en in samenspraak met deze persoon de 
ondersteuningsbehoefte en/of de leervraag wordt bepaald. Om aan te sluiten bij de individuele behoeften 
wordt onder andere gekeken naar het opleidingsniveau en onderwijservaring van de betreffende deelnemer. 
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Ook de thuissituatie en leerbaarheid worden in kaart gebracht. Afstemming op de motivatie van de vrager 
is essentieel voor een effectieve ondersteuning. Na de intake kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar 
passend aanbod (formeel of non-formeel) of wordt er door de Taalhuisdocent naar een andere oplossing 
gezocht (vaak informeel aanbod).

Doel is uiteindelijk dat de vrager zoveel mogelijk op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving, 
duurzaam beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en zelf kan bijdragen aan het verhogen van leefgeluk en 
gezondheid.

ORGANISATIE EN COÖRDINATIE

Taalhuis Apeldoorn is een netwerkorganisatie die gefaciliteerd wordt door CODA. Taalhuis Apeldoorn is 
bovendien een samenwerkingsverband van opleiders en maatschappelijke organisaties. Kernpartners van 
CODA Taalhuis Apeldoorn zijn gemeente Apeldoorn, ROC Aventus, Stichting Da Capo, CLC Inburgering 
Apeldoorn, CODA, Centrum voor Jeugd en Gezin, Leren en Werken, Leerwerkbedrijf Lucrato, Stimenz, 
TopTaal, UWV Werkbedrijf, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Deze samenwerking wordt bekrachtigd met 
een lokaal convenant.

Het Taalhuis is gevestigd in CODA Centrale Bibliotheek. CODA is de werkgever van de vaste medewerkers 
van het Taalhuis en zorgt voor de faciliteiten. CODA biedt werk- en ontvangstruimtes, lesmaterialen en 
apparatuur en regelt de contractering van Taalcoaches, financiële verantwoording en de aanvraag/
verantwoording van subsidie.

Een stuurgroep, bestaande uit de gemeente Apeldoorn, Stimenz, CODA en Stichting Lezen en Schrijven, 
geeft de opdracht mee aan het Taalhuis, inclusief de kaders waarbinnen deze moet worden uitgevoerd. De 
Taalhuiscoördinator neemt dit mee naar de werkgroep waarin de kernpartners zitting hebben. Daarnaast 
zorgt het Taalhuis voor een breed draagvlak en een goede samenwerking met zowel de kernpartners als 
de overige educatieve en maatschappelijke organisaties in Apeldoorn. Om tot concrete en praktische 
uitvoering te komen, organiseert en coördineert de Taalhuiscoördinator (sub)werkgroepen waarin de 
betrokken kernpartners en organisaties samenwerken.

Het Taalhuis is aangesloten bij het samenwerkingsprogramma ‘Taal voor het Leven’. CODA Taalhuis 
is verankerd in het Taalakkoord van de gemeente Apeldoorn (De kracht van taal) en de regio AMR 
Stedendriehoek & Noord-Veluwe (regioplan Laaggeletterdheid). De inzet van de Taalhuiscoördinator, 
Taalhuisdocenten en Taalvrijwilligers vindt plaats volgens de richtlijnen van het landelijke programma Taal 
voor het Leven.

OPDRACHT EN AMBITIES 

CODA Taalhuis Apeldoorn stelt zich ten doel om volwassen inwoners van Apeldoorn met beperkte 
basisvaardigheden een passend traject te bieden zodat zij hun zelfredzaamheid vergroten en de deelname 
aan de samenleving wordt bevorderd. Dit bereiken we door:

1. Een goede samenwerking tussen de verschillende educatieve en sociaal maatschappelijke partners. 
2. Doorverwijzing van de vrager naar formeel- en of non-formeel aanbod van partners en vice versa. 
3. Opleiden van Taalhuisvrijwilligers tot Taal- en Digicoaches. 
4. Lesmateriaal van goede kwaliteit aan te bieden aan de coaches.  
5. Een totaaloverzicht te bieden van het aanbod op het gebied van basisvaardigheden in Apeldoorn. 
 Interactief en actueel, waardoor het bepalen van de leerroute en/of doorverwijzen soepel verloopt. 
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6. Optimale herkenbaarheid van CODA Taalhuis Apeldoorn. Een eenduidige en herkenbare communicatie 
 naar de doelgroep(en).
7. Te zorgen voor een zeer toegankelijk, vindbaar, laagdrempelig Taalhuis. Dat betekent een fysiek loket in 
 het Taalhuis maar ook dichtbij de vindplekken.
8. De vindplekken voor NT1 en NT2-vragers in kaart te brengen en met de partners te bekijken hoe we hen 
 bereiken en welk aanbod daarbij past (vraaggericht).
9. Ondersteuning te bieden bij het opzetten en uitvoeren van wijkgerichte, lokale activiteiten in 
 samenwerking met Taalhuispartners.
10. Ondersteuning te bieden bij de lokale en speciale projecten:
 •  NT1 binnen het VE programma (VE Gemeente Apeldoorn, CODA);
 •  Apeldoorn Werkt Mee;
 •  Taal- en Digi in de wijk;
 •  Partner in Lokaal Preventie Akkoord;
 •  Sociale Taal op Maat lessen;
 •  Nauwe samenwerking met VoorleesExpress Apeldoorn, BoekStart en Zomerschool Apeldoorn.
11. Toerusting van werkgevers en werknemers in organisaties en bedrijven die met inwoners met 
 geringe basisvaardigheden in contact komen. Dit betekent dat werkgevers/werknemers in staat zijn 
 om beperkte basisvaardigheden te signaleren en bespreekbaar te maken en dat ze bekend zijn met de 
 rol van CODA Taalhuis. We organiseren hiervoor trainingen en workshops.
12. Certificering CODA Taalhuis
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OVERZICHT ACTIVITEITEN EN MONITORING

CODA Bibliotheek, één van de partners in de netwerkorganisatie, faciliteert het Taalhuis en biedt daarbinnen 
vanuit haar expertise ook non-formele taal-, reken- en digicoaching aan.

1. Inloopspreekuren op drie verschillende, zichtbare, herkenbare en laagdrempelige locaties die zich   
 dichtbij de doelgroep bevinden. Er zijn spreekuren voor mensen die een vraag hebben op het gebied van  
 een of meer vaardigheden. De spreekuren worden gehouden door professionele Taalhuisdocenten.   
 Tijdens deze uren wordt besproken wat de vraag, situatie en motivatie is en wordt bekeken of er een   
 passend leertraject is voor de vrager. Na een intake zorgt het Taalhuis voor een doorverwijzing naar:
 a. Formeel leertraject bij taalaanbieder(s) in Apeldoorn om te komen tot uiterlijk B1/2F. Voor niet-
  inburgeringsplichtige volwassenen wordt het leertraject verzorgd door TopTaal, de door de gemeente 
  en arbeidsmarktregio gecontracteerde taalaanbieder;
 b. Formeel leertraject bij één van de taalscholen in Apeldoorn waarbij de vrager zelf bepaalt bij welke 
  taalschool hij/zij zich inschrijft; 
 c. Non-formeel coachingtraject onder begeleiding van CODA Taal-, Reken- of Digicoach;
 d. Non-formeel traject ZininTaal voor vluchtelingen met een speciale status (zoals momenteel 
  Oekraïners) om op een zeer laagdrempelige manier Nederlandse taal te oefenen;
 e. Non-formeel traject bij één van de Taalhuispartners ter verbetering van de basisvaardigheden met 
  een gericht einddoel (b.v. OpStap, Taalles op Maat);
 f. Digitale vaardigheidstraining in groepsverband (Klik&Tik of DigiWorkshops);
 g. CODA Taalcafé; een wekelijkse inloopavond waarbij Taalcoaches met de deelnemers middels
  tafelgesprekken en spel het spreken van de Nederlandse taal oefenen; 
 h. Doorverwijzen naar informeel aanbod dat niet gefinancieerd is vanuit WEB gelden (Taalmaatje,   
  activiteiten, ontmoetingsplaatsen, Taalcafé-partners).

2. Training en werving vrijwilligers:
 a. Werving vrijwilligers voor CODA Taalcoaches;
 b. Minimaal twee keer per jaar de basistraining Taalvrijwilligers onder begeleiding van Taalhuisdocent. 
  De CODA vrijwilligers nemen deel maar deze vrijwilligers kunnen ook trainees van partners zijn;
 c. Verzorgen van up-to-date en structurele informatiestroom naar de CODA Taalhuisvrijwilligers/
  coaches;
 d. Verzorgen van facilitaire zaken zoals les- en werkmaterialen, methodieken, boekencollecties, 
  Taalpunt- en leslocaties;
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3. CODA biedt ruimtes voor het Taalhuis met lesmateriaal, lees- en werkboeken en andere benodigdheden. 
 Er is een Taalpunt in de verschillende CODA vestigingen waar een uitgebreiden collectie lees- en 
 studieboeken staat voor de bezoekers van het Taalhuis. Daarnaast zijn er ICT faciliteiten, studiecellen, 
 leesplekken en huiswerkzaaltjes beschikbaar. Bovendien zijn er ICT- faciliteiten, studiecellen, leesplekken  
 en huiswerkzaaltjes beschikbaar. De inloopspreekuren worden gehouden door professionele 
 Taalhuisdocenten. Voor coördinatie van het Taalhuis is een Taalhuiscoördinator aangesteld.

4. Monitoren van output en outcome van de deelnemers van CODA Taalhuis taal- en digicoach trajecten,
 door:
 a. MATCH, kwantitatieve monitoring (vier keer per jaar);
 b. MATCH, kwalitatieve monitoring bij aanvang, tussentijds en einde van leertraject;
 c. QWASP (Maurice de Greef), kwantitatief vier keer per jaar;
 d. QWASP (Maurice de Greef), kwalitatief een keer per jaar;
 e. Eigen tellingen; registratie voor zowel gemeente als CODA Taalhuis zelf (doorlopend);
 f. Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden voor volwassenen;
 g. WSOB enquête (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

RESULTATEN – KWANTITATIEVE RAPPORTAGES

In MATCH registreren we alle vragers die worden gekoppeld aan een Taal-, Reken- of Digicoach en de 
doorverwijzingen. Daarnaast houden de Taalhuisdocenten een eigen registratie bij van alle overige 
doorverwijzingen. Deze aantallen worden ook doorgegeven aan QWASP en de gemeente Apeldoorn (voor 
OCW-monitor verplicht). 

Per jaar verwachten we aan het Taalhuisloket ca. 575 vragers (3.700 contactmomenten). Van wie:
 a. 55 vragers (10 NT1/45 NT2) worden doorverwezen naar formeel aanbod binnen de gemeente.   
  Personen die een formeel leertraject starten zullen het snelst hun taalniveau op B1/2F bereiken en   
  kunnen daarna aan studie of werk beginnen. Een aantal van deze vragers, onvoldoende vaardig voor  
  formeel en te vaardig voor non-formeel, wordt doorverwezen naar de Taalcarrousel.

 b. 375 vragers (20 NT1/355 NT2) nemen deel aan non-formeel aanbod. 
  Mensen die om verschillende redenen (nog) niet naar formele leertrajecten gaan, worden    
  doorverwezen naar een CODA Taal-, Reken- of Digicoach, nemen deel aan ZininTaal (Oekraïners),   
  volgen klassikaal digi-training of sluiten wekelijks aan bij Taalcafé. Een aantal van deze vragers,   
  te vaardig voor non-formeel maar onvoldoende vaardig voor formeel, wordt doorverwezen naar de  
  Taalcarrousel. De Taal-, Reken- of Digicoaches zijn opgeleide Taalhuis vrijwilligers. De deelnemer   
  oefent elke week met de Taalcoach - al naar gelang de wens van de vrager - het spreken, schrijven,  
  lezen, reken- of digivaardigheden. Een coachingtraject duurt ongeveer zes maanden.

 c.  45 vragers zijn niet leerbaar, hebben een afkeer van leren en worden daarom doorverwezen naar   
  informeel aanbod.

 d.  100 vragers ontvangen direct de gevraagde informatie. Dit kunnen ook vragen zijn van vrijwilligers,   
  werkgevers, medewerkers van educatieve organisaties.

Van deze vragers verwachten we 200 mensen te bereiken met de nieuwe wijkgerichte, lokale activiteiten (10 
NT1/190 NT2).
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Daarnaast:

Bereiken we 250 mensen via presentaties, netwerksessies, kennisdeling met professionals, werkgevers en 
politiek om blijvende aandacht te vragen voor de problematiek rondom beperkte basisvaardigheden.

Via de speciale, lokale projecten:
 1. NT1 in het VE (Voorschoolse Educatie): 20 medewerkers volgen de training Laaggeletterdheid   
  herkennen, signaleren, bespreekbaar maken. Ouders van 3 VE groepen worden bereikt.
 2. Lokaal Preventie Akkoord: 25 getrainde medewerkers van de partners.
 3. Apeldoorn Werkt Mee: 20 doorverwijzingen naar 1-op-1 Taalcoaching AWM
 4. Sociale Taalles op Maat, naar verwachting ca. 30 personen.
 5. Digi- en Taal, 40 deelnemers (via Stimenz)

In het Taalhuis zijn vrijwilligers actief (gemiddeld 95) die we (bij)scholen. Voor hen en eventueel geworven 
taalvrijwilligers door partners bieden we minimaal twee keer per jaar de basistraining Taalvrijwilligers aan.

Kernpartners bieden ook zelf hulp aan, zowel NT1 als NT2. Naar schatting zijn dit zo’n 250 inwoners per jaar 
(via bijvoorbeeld Taalmaatjes, TopTaal, CLC, OpStap, ROC). Deze mensen vinden hulp in de eigen organisatie, 
zijn niet door Taalhuis geholpen of doorverwezen.

RESULTATEN – KWALITATIEVE RAPPORTAGES

Vanaf 1 januari 2023 wordt vanuit MATCH bij aanvang en aan het eind van het leertraject automatisch een 
vragenlijst naar de deelnemer verzonden. De Taalcoach is hiervan op de hoogte en kan bij het invullen licht 
assisteren. Hierbij moet worden aangetekend dat de lijst, zeker bij aanvang, niet altijd of niet volledig wordt 
ingevuld door de deelnemer vanwege de moeilijkheidsgraad (A2)

Daarnaast is er nog een kwalitatieve meting door middel van de vragenlijst van QWASP (Maurice de Greef) 
die we tot op heden bij tien procent van de deelnemers aan een taal- of digi-traject afnemen. Deze 
gegevens worden aangevuld met kwalitatieve gegevens uit MATCH.

Gebaseerd op het aantal actieve deelnemers aan leertrajecten bij CODA Taalhuis hebben we vorig jaar 
aangegeven dat circa tien procent haalbaar is. Het afnemen van deze rapportages kost veel tijd voor 
Taalhuisdocenten. Gecombineerd met de kwalitatieve rapportages vanuit de Taalhuispartners die ook 
moeten rapporteren zijn er in totaal voldoende gegevens om op gemeentelijk niveau een rapportage op te 
leveren. De gemeente heeft hierin een beslissende en leidende rol. De gemeente geeft aan welke rapportage 
verplicht is (OCW monitor en QWASP) en welke aanvulling aan monitoring gewenst is.

Taalhuisdocenten vragen met regelmaat aan taalcoaches en deelnemers naar hun ervaring en mening over 
de geboden ondersteuning. Kwalitatieve outcome die via verschillende wegen bij het Taalhuis binnenkomt, 
wordt verzameld en meegenomen in het bijsturen en aanpassen van taaltrajecten.
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Interactief, actueel overzicht ontwikkelaanbod basisvaardigheden

Voor zowel CODA Taalhuis als de kernpartners en de omringende sociaal-maatschappelijke en educatieve 
organisaties is een actueel overzicht van het ontwikkelaanbod basisvaardigheden in Apeldoorn gewenst. Als 
portaal naar het juiste aanbod op dit gebied stelt het Taalhuis zichzelf ten doel te zorgen voor een online, 
accuraat, interactief en actueel overzicht van het aanbod. In Apeldoorn zijn verschillende organisaties 
op het gebied van basisvaardigheden actief. Door aanbieders en doorverwijzers met elkaar te verbinden 
en beter van elkaars aanbod op de hoogte te brengen, kunnen zij elkaar beter vinden, samenwerken en 
tegemoetkomen aan de vraag. Tot op heden is het overzicht een onvolledig, voornamelijk offline overzicht 
dat in de praktijk te statisch is en daardoor zeker niet actueel. Toch moet er een aanbodoverzicht komen 
om ook zicht te krijgen op een doorlopende leerlijn. Zoveel als mogelijk wordt geprobeerd om een sluitende 
leerlijn te vormen tussen de educatieve activiteit die de deelnemer volgt en de vervolgactiviteit. Die kan 
bestaan uit doorstroom naar non- formele of formele leertrajecten of uit activiteiten waarbij vrager blijft 
oefenen met de basisvaardigheden.

VRAAGGERICHT - DOORLOPENDE LEERLIJN

CODA Taalhuis werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Door middel van netwerkbijeenkomsten, 
wijkgericht onderzoek, navraag bij de kernpartners, gesprekken met educatieve en de sociaal 
maatschappelijke organisaties maar ook door in gesprek te gaan met de doelgroep, wordt de vraag 
doorlopend geactualiseerd. Op die manier kan er rekening worden gehouden met de behoefte, de leerwens, 
de motivatie van de doel- en deeldoelgroepen en wordt een leertraject geboden dat aansluit bij de vraag.
Per doelgroep wordt bekeken hoe we deze het best kunnen bereiken en aan welk aanbod er behoefte 
is. Samen met de netwerkpartners van het Taalhuis en ervaringsdeskundigen wordt bekeken met welke 
middelen we doelgroepen kunnen bereiken en welk leertraject en/of aanbod hen past.

Zoveel als mogelijk wordt geprobeerd om een sluitende leerlijn te vormen tussen de educatieve activiteit 
die de deelnemer volgt en de vervolgactiviteit. Die kan bestaan uit doorstroom naar non-formele of formele 
leertrajecten of uit activiteiten waarbij vrager blijft oefenen met de basisvaardigheden. 
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PR EN COMMUNICATIE

Het Taalhuis legt per jaar een communicatieplan vast. Hierin staat via welke communicatiekanalen en 
-middelen we de doelgroepen en deeldoelgroepen willen bereiken. In het communicatieplan wordt ook 
beschreven op welke wijze het best met de doelgroep kan worden gecommuniceerd. Bij de vormgeving en 
inhoud van deze uitingen wordt rekening gehouden met de doelgroep, waarbij de adviezen van Stichting 
Lezen en Schrijven het uitgangspunt zijn.

Het communicatieplan vermeldt ook de hoogtijdagen; de dagen dat er extra PR en communicatie gewenst 
is rondom een bepaald thema of bepaalde periode (Week van Lezen en Schrijven, Zomerschool, Dag van de 
digitale inclusie, Week van de digitalisering, Dag van alfabetisering).

In het plan staat beschreven hoe CODA Taalhuis (en kernpartners) eenduidig, consistent en eenvoudig 
communiceert met haar doelgroep waarbij ook het consequent gebruiken en doorvoeren van de huisstijl, 
logo- en naamgebruik van het Taalhuis staat beschreven.

Alles met het doel om herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Taalhuis te vergroten. Taalhuis heeft haar 
eigen pagina op de website van CODA. Hier staat vermeld waar het Taalhuis voor staat, met welke vragen je 
hier terecht kunt, de spreekuren en welke partners in het Taalhuis zijn verenigd (met link).


