
Taalkaart jeugd & jongeren 
al het taalaanbod in Nieuwegein voor 

kinderen van 0-12 jaar en hun ouders

+ jongerenaanbod 

 
 
 
In de bibliotheek:

• VoorleesExpress 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra  
aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag 
met taal en leesplezier. Dat doen we door het gezin thuis of in de bibliotheek te ontmoeten. 
voorleesexpress@detweedeverdieping.nu 

• Ouder-kindochtend 
Elke woensdag van 10.00-11.00 uur komen ouders en kinderen van 0-4 jaar bij elkaar 
in de bieb voor ontmoeting en kennisdeling op het gebied van taal, opvoeding en gezondheid.  
Contactpersoon: Anne Lyskawa, anne.lyskawa@detweedeverdieping.nu of 030-6045834 

• Taalbrigade Kids  
Elke dinsdag en vrijdag van 09.30-11.45 uur kunnen kinderen van 0-4 jaar spelen met de taal  
terwijl hun ouders in de bieb oefenen met de Nederlandse taal.  
taal@detweedeverdieping.nu of 06-19188604 
 
 

Scholenaanbod  
Met een scholenabonnement (passe-partout) kunnen scholen voor € 450 kiezen uit een 
groepsbezoek voor elke klas, een Voice of Books-spelpakket en maximaal 10 themacollecties. 
Contactpersoon: Susanne Mol, educatie@detweedeverdieping.nu of 030–2273274 

Buitenschoolse activiteiten mediawijsheid en digitale geletterdheid  
In de Mediamakerspace leren kinderen programmeren, stopmotionfilmpjes maken, 
3D-printen en andere handige kennis die je nu en in de toekomst goed kunt gebruiken.  
 
Contactpersoon: Kiki Bathoorn, educatie@detweedeverdieping.nu

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
taal@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

  

MEER INFO:

Gina van den Berg

Tip: neem een kijkje op het  

Taalplein in de bibliotheek voor 

(oefen)boeken en 

informatie!



TaalGein
Op TaalGein.nl vind je allerlei informatie over lezen, 
spreken en schrijven van taal in Nieuwegein, 
vanaf 0 jaar. 

Scan de code om direct 
naar de website te gaan:

Taalatelier De Evenaar 
Het Taalatelier is voor NT2-leerlingen die nog niet 
voldoende Nederlands spreken om volledig mee te 
doen aan het onderwijs binnen een reguliere klas. 
De neveninstroomgroep en de taalplusklas volgen 
deels taalonderwijs op het Taalatelier.
Contactpersoon: Thekla van Verseveld 
t.vanverseveld@sbo-evenaar.nl 
06-42791294

ISK 
Internationale schakelklassen NT2 
Voor kinderen met een anderstalige 
achtergrond die niet in Nederland geboren zijn. 
Meer informatie: info@ithaka-isk.nl
030-2634634 
https://www.ithaka-isk.info

St. Balans Huiswerkbegeleiding Fokkesteeg 
Huiswerkbegeleiding voor middelbare  
scholieren van 12-18 jaar.  
Op meerdere dagen huiswerkbegeleiding, gratis 
op vertoon van Nieuwegein Stadspas. 
info@balansnieuwegein.nl
www.balansnieuwegein.nl 
06- 380 209 62

Ouderkamer De Schouw 
Taal en ontmoeting  
Terwijl kinderen op school zitten treffen ouders 
elkaar voor ontmoeting en informatie-
uitwisseling. Prago verzorgt taal- en digitaal aanbod 
en de bibliotheek ondersteunt met materiaal en 
workshops. 
Contactpersoon: Floris Velis  
directie@bsdeschouw.nl, 
030-6019500

St. Nour, Buurtplein Batau  
Kinderen kunnen begeleid huiswerk maken.  
Elke zondag. Kosten: 12 euro per maand of gratis 
op vertoon van Nieuwegein Stadspas. 
Contactpersoon: Khalid Loufry 
info@stichting-nour.nl 

Taalmaatje St. Balans  
Kinderen kunnen één-op-één oefenen bij 
vrijwilligers thuis. Kosten: 10 euro per uur. 
Contactpersoon: Hanan Amnouh 
h.amnouh@balansnieuwegein.nl  
06-18607916

Geïntegreerde taaltrajecten in MBO, 
ROC Midden-Nederland
Jongeren krijgen extra taalonderwijs tijdens hun 
vakopleiding.  
Kosten: 10 euro per uur. 
Contactpersoon: Jetske van Woerden, 
j.vanwoerden@rocmn.nl, 06-13411681

School’s cool 
Begeleiding overstap van de basis- naar 
middelbare school. De vrijwillige mentor wordt 
gekoppeld aan brugklasleerlingen.  
Contactpersoon: Joop van Well, 06-18735581 
nieuwegein@lekstroomschoolscool.nl 
www.lekstroomschoolscool.nl 

Ook in Nieuwegein

Aanbod voor jongeren 

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.



Taalkaart NT1
al het taalaanbod in Nieuwegein om 
te oefenen met lezen en schrijven

Voor mensen die in Nederland zijn geboren 
én voor mensen die al heel lang in Nederland wonen

In de bibliotheek:
• Taalbrigade NT1 

Oefenen met lezen en schrijven 
Kom langs en vraag naar Gina

• Digibrigade 
Oefenen met computers en digitale vaardigheden 
Kijk in de websiteagenda voor tijden: detweedeverdieping.nu/agenda 
 

• Taalbrigade@work 
Oefenen met lezen en schrijven om (vrijwilligers)werk te vinden 
Kom langs op dinsdag van 9.30–11.45 uur bij de Componist  
(Diepenbrocklaan 1-3)

Tip! Neem een kijkje op het  

Taalplein in de bibliotheek

Ook in (de omgeving van) Nieuwegein: 

TaalGein
Op TaalGein.nl vind je allerlei informatie over 
lezen, spreken en schrijven van taal 
in Nieuwegein. 
Scan de code om naar de 
website te gaan:

Prago
Praktisch gericht onderwijs: taal, lezen, schrijven, 
rekenen en digitale vaardigheden. Voor 
volwassenen die moeite hebben met leren.

Lestijden 
Maandag 19.00-21.00 Brinkwal 3, tweede etage
Dinsdag 13.30-15.30 Bibliotheek De tweede 
verdieping
Donderdag 09.00-11.00 Bibliotheek De tweede 
verdieping

Meer informatie en aanmelden: 
Brunhilde Wijlaars, 
06 - 42107743 of brunhilde.wijlaars@prago.nl. 

NL Educatie Nieuwegein 
Taallessen 

Brinkwal 3
3432 GA  Nieuwegein
030 - 3031234
info@nleducatie.com

Taalhuis
Kennispartner en platform in regio 
Lekstroom rondom basisvaardigheden, 
laaggeletterdheid, NT1 en NT2. 

Het Taalhuis biedt doorlopend o.a.:
- Basistrainingen voor taalvrijwilligers
- Workshops ‘’Herkennen & doorverwijzen bij 
Laaggeletterdheid” en “Eenvoudig 
Communiceren” voor professionals en 
vrijwilligers in het sociale domein
- Intake en advies door ervaren docent om 
NT1-ers naar passend aanbod op weg te helpen

Contact en aanmelden via: 
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl
Meer info en actuele data: 
www.taalhuislekstroom.nl

Open Leer Centrum (OLC)
Traject van 20 weken ter versterking van 
zelfvertrouwen en taalniveau (A0 – A1) voor
(semi)analfabete taalleerders die niet (meer) 
inburgeringsplichtig zijn.

Dinsdag 09.30 - 11.00 uur | vrijdag 09.30 - 12.00 
uur

Aanmelden via: 
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl

Bij Buurtplein de Componist:



Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
taal@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

  

MEER INFO:

Gina van den Berg

ervaringsverhaal 
Wat betekent het om laaggeletterd te zijn? 
Hieronder lees je het verhaal van Agnes. 

‘Mijn eigen boek’
Agnes van den Bergh uit Nieuwegein schreef een mooi boek over haar 
familie: De jonkvrouw achter de schillenkar. Je kunt het lenen in de bieb. Heel knap, 
want Agnes had vroeger moeite met lezen en schrijven. 

“Ik was als kind veel ziek”, vertelt Agnes. “Soms kon ik maanden niet naar school. 
Ook had ik dyslexie. ‘Ga jij maar achter in de klas zitten tekenen’, zei de juffrouw 
tegen mij. ‘Want leren kun jij toch niet.’ 

Terwijl Agnes juist heel veel van leren houdt. Gelukkig heeft ze veel talenten. Ze kan 
goed met paarden omgaan. Ze kan ook heel mooi dansen. 
Dat geeft haar veel vertrouwen in zichzelf. Toen ze volwassen was, ging ze weer naar 
school. Zo leerde ze beter lezen en schrijven. “Nu durf ik nog meer”, vertelt Agnes 
trots. Ze schreef zelfs een boek. “De bieb zette mij aan mijn boek af te maken. 
Een vrijwilliger moedigde mij aan. Maar het is mijn verhaal!” Agnes straalt.  

Kom naar de bieb of bel naar 030 - 604 58 34 wanneer je ook beter wil lezen en 
schrijven. 

Samen oefenen m
et taal in de bieb

Bij de bieb kun je terecht voor...
In Nieuwegein wonen meer dan 8.500 mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven. Hier hebben ze 
last van in het dagelijks leven. Misschien geldt dit voor 
jou, je buurvrouw, man of beste vriend. Gelukkig zijn 
er veel manieren om te oefenen met lezen en 
schrijven! 

Scan deze code om meer 
te weten te komen over 
laaggeletterdheid

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.



Taalkaart NT2
voor anderstaligen

eping.nu
In Nieuwegein kun je oefenen met Nederlands lezen en spreken.
Voor iedereen die Nederlands wil leren en voor iedereen die wil inburgeren
For people who want to practice the Dutch language 

In de bibliotheek:

• Taaltafel 
Kletsen in het Nederlands 
Elke zaterdag van 14.30-16.30 uur in de bieb 

• Taalbrigade NT2 
Oefenen met lezen en spreken  
Elke vrijdag van 09.30-11.45 uur in de bieb 
 

• Taalbrigade@work 
Oefenen met lezen en schrijven om (vrijwilligers)werk te vinden 
Kom langs op dinsdag van 9.30–11.45 uur bij de Componist (Diepenbrocklaan 1-3)

Je vindt de bieb hier:  

Stadsplein 1c

Ook in Nieuwegein e.o.:
Scholen

SVS-Inburgering 
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), voorberei-
dingscursussen op inburgeringsexamen (basis en 
A2) en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 
2 (B2). 
 
Marconibaan 10A
3439 MS Nieuwegein 
030-7115684 
info@svs-inburgering.nl, www.svs-inburgering.nl 

Volksuniversiteit 
Cursussen Nederlands voor anderstaligen van 
Volksuniversiteit Utrecht speciaal voor 
hoogopgeleide anderstaligen. 

Nieuwegracht 41 
3512 LE Utrecht 
030-2313395 
info@volksuniversiteitutrecht.nl 

ROC Midden-Nederland 
Beroepsopleidingen voor anderstaligen 
 
06-134116 81, j.vanwoerden@rocmn.nl 
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/
opleidingen-voor-anderstaligen 

NLtraining 
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), 
voorbereidingscursussen op inburgeringsexamen 
(basis en A2) en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) 
en niveau 2 (B2). 

Brinkwal 3 
3432 GA Nieuwegein  
020 - 492 37 24 
info@nltraining.nl/www.nltraining.nl 

Sagènn
Oefenen met Nederlands, het vinden van werk en 
het behalen van een schooldiploma. 

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
088 - 444 6030
educatie-utrecht@sagenn.nl

Scan deze code om meer te lezen 
over het Taalplein en 
taalactiviteiten in de bieb

Bij Buurtplein de Componist:



Taalkaart  2020
voor anderstaligen

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
taal@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

  

MEER INFO:

Gina van den Berg

Taal- en cultuurgroep 
Oefenmiddag (spreken en grammatica) voor 
anderstaligen vanaf A2.  
Elke woensdag van 13.30-15.30 uur

Bibliotheek De tweede verdieping 
Stadsplein 1c, Nieuwegein 
Ruimte 216 
p.c.m.samwel@gmail.com 

Stichting Het begint met taal
Kennispartner vrijwilligers NT2
www.hetbegintmettaal.nl

Stichting Movactor: Sociaal Juridisch 
Servicepunt Nieuwegein
Op de Servicepunt spreekuren bieden vrijwilligers 
ondersteuning bij het lezen of schrijven van
officiële formulieren. 

www.sjsnieuwegein.nl

Stichting Movactor: Digisterker
Cursus ‘Werken met de e-overheid’ en workshops 
over actuele digitale thema’s.

030 - 603 37 48 
j.feith@movactor.nl  
www.sjsnieuwegein.nl

Taalhuis
Kennispartner en platform in regio Lekstroom 
rondom basisvaardigheden, laaggeletterdheid, 
NT1 en NT2. 

Het Taalhuis biedt doorlopend:
- Basistrainingen voor taalvrijwilligers
- Workshops ‘’Herkennen & doorverwijzen bij 
Laaggeletterdheid” en “Eenvoudig 
Communiceren” voor professionals en 
vrijwilligers in het sociale domein
- Intake en advies door ervaren docent om 
NT1-ers of NT2-ers naar passend aanbod op weg 
te helpen.

Contact en aanmelden via: 
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl

Meer info en actuele data: 
www.taalhuislekstroom.nl

Movactor 
Taal en ontmoeting  
Op verschillende buurtpleinen in Nieuwegein 
wordt Taal & Ontmoeting georganiseerd. Met 
elkaar de taal leren en nieuwe mensen leren 
kennen. Samen maken we het gezellig en leren 
we van elkaar!

www.movactor.nl/activiteiten 
buurtverbinders@movactor.nl  

Open Leer Centrum (OLC)
Traject van 20 weken ter versterking van 
zelfvertrouwen en taalniveau (A0 – A1) voor
(semi)analfabete taalleerders die niet (meer) 
inburgeringsplichtig zijn.

Dinsdag 09.30 - 11.00 uur | vrijdag 09.30 - 12.00 
uur

Aanmelden via: 
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl

Balans
Taalmaatjes en Nederlandse taalles, meerdere 
dagen in de week. 

info@balansnieuwegein.nl 
http://balansnieuwegein.nl/
06 -380 209 62

Oefenen met Nederlands in Nieuwegein

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.

TaalGein
Op TaalGein.nl vind je allerlei informatie 
over lezen, spreken en schrijven van taal 
in Nieuwegein. 
Scan de code om direct naar 
de website te gaan:


