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Een aantal deelnemers heeft daadwerkelijk deelgenomen aan een taaltraject met perspectief op werk.
Andere deelnemers hebben alleen nog een inburgeringstaaltraject gevolgd. De uitkomsten zijn van
toepassing op verschillend aanbod. Dit is voor de gemeenten, Regio, aanbieders en deelnemers
duidelijk zodat er geen vertekend beeld kan ontstaan over de uitkomsten.
Wat vinden inwoners positief aan de taalcursussen:
 De docenten zijn respectvol en helpen graag
 De docenten kijken het werk goed na
 De docenten dragen zorg voor de cursisten, nemen contact op bij afwezigheid
 Het sociale aspect van de cursussen moet niet worden onderschat
Wat is van invloed op de beoordeling van de lessen en de taalaanbieder:
 De voorbereiding en de lesinhoud van de taaldocent
 De betrokkenheid van de taalaanbieder en de bereidheid iets extra’s te doen om te helpen
 De mogelijkheid om bij de taalaanbieder op de computer te werken en huiswerk te maken
 Extra oefening voor het examen
Wat zijn de ervaringen met de taalcursussen POW:
 De combinatie van de taalcurus en werk met nederlandse collega’s of klanten is goed
 Trajecten waarbij taal een kleine rol speelt (bijv. zorg voor dementerenden) dragen minder bij aan
het leren van de taal
 De nadruk ligt op werk (of een betaalde stage), niet op werken passend bij de situatie, werk of
opleidingsniveau in het land van herkomst.
 Spreekvaardigheid en taal die aansluit op wat men tegenkomt in het leven wordt gemist.
 De taalcursussen helpen bij het vinden van werk
Andere belangrijke punten die ook werden genoemd:
 Als iemand wil doorleren is dat niet mogelijk, het doel is zo snel mogelijk aan het werk met als
resultaat dat de WO-opgeleide thuis zit. Wat is wel en niet mogelijk?
 De ene klantmanagerer is flexibeler dan de ander. Als iets niet goed loopt in het contact waar kan
je dan terecht?
 Informatie over het aanbod mag makkelijker te vinden zijn
Belangrijkste conclusies:
 Meer praktijk tijdens de lessen, meer spreekvaardigheid en ook over onderwerpen die alledaags
zijn
 Niveau’s goed verdelen:
- opleidingsniveau uit land van herkomst meenemen
- leeftijd en levensfase
 Verschil tussen taalaanbieders kleiner maken in relatie tot hoe iemand aan het werk komt en hoe
de opvolging is vanuit de gemeente
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
De beleidsadviseurs, de taalaanbieders en de wethouders die hierbij aanwezig waren nemen de input
mee in de verdere ontwikkeling van de taaltrajecten POW.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Er is nog geen vervolgbijeenkomst gepland.
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