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‘Taalkit
DUTCH is
speciaal
voor de
vluchteling.
Echt gericht
op deze
groep, heel
goed.’

evrouw Agnes
Oldenburg,
gepensioneerd
jurist, is bij het
Huis van Taal
begonnen als vrijwilliger om
vluchtelingen Nederlands te
leren. Hoe is dat zo gekomen?
Agnes: ‘Een complex van re
denen. Allereerst houd ik erg
van taal. Daarom ben ik bijvoor
beeld voorlezer geweest bij de
blindenbibliotheek. Daarnaast
is het essentieel voor mensen,
die hier mogelijk blijven, om ze
zo snel mogelijk te leren zelf
standig te opereren. Beheersing
van het Nederlands is daar
een wezenlijk onderdeel van.’
Agnes heeft het liefst dat de
vluchtelingen die ze begeleidt,
ook bij het COA verder werken
en leren. Echter, door WIFI-
problemen bij het COA gaat dat
moeilijk. Agnes: ‘Dat is heel
onhandig.’ Agnes begeleidt de
hoger opgeleide vluchtelingen
en ze vindt het absoluut ‘een
feest’ om dat te kunnen doen.
Ze werkt vrijwel vanaf het
begin met Taalkit DUTCH. Ook
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als ze Nederlands geeft buiten
de uren met Taalkit DUTCH,
streeft ze ernaar om erop aan
te sluiten: ‘De oefeningen zijn
leuk en nuttig.’ In het begin
had Agnes wel moeite om aan
het programma te wennen.
Ze moest er echt handig in
worden: ‘Ik ben natuurlijk niet
groot geworden met de com
puter, dat speelt ook een rol.’
Taalkit DUTCH onderscheidt
zich wat Agnes betreft van
andere programma’s door het
feit dat: ‘Er echt een poging
is gedaan gericht iets te doen
voor deze groep. Je ziet dat
er ook nagedacht is over de
leefwereld van de vluchteling,
waar die vandaan komt en
waar die naartoe gaat.’ Toch
heeft Agnes wel moeite moeten
doen om Taalkit DUTCH te
leren beheersen. Agnes: ‘Ik vind
het goed dat er een uitvoerige
uitleg beschikbaar is, maar ik
verdrink erin. Ik moest wennen
aan de voor mij soms inge
wikkelde verwijzingen in de
handleiding. Wij komen slechts
één keer per week bij elkaar

De Taalkit Dutch is een initiatief van			

voor een lesbijeenkomst. De
handleiding lijkt meer gericht
te zijn op een intensievere be
geleiding. Dat maakt natuurlijk
ook andere dingen moge
lijk.’ Om eraan toe te voegen:
‘Maar ik blijf Taalkit DUTCH
zeker gebruiken hoor!’ Taalkit
DUTCH heeft inmiddels een
compleet vernieuwde versie
van de schriftelijke materialen
beschikbaar. De handleiding en
uitleg zijn minder uitgebreid
en nog praktischer. Boven
dien kunnen de begeleiders en
begeleidsters voortaan uitge
schreven voorbeeldlessen in
de handleiding raadplegen.

Aan de slag
met taal
vanaf dag
één.
Meer weten over 
Taalkit Dutch?
Ga naar:
www.taalkitdutch.nl.
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