
Vindt u taal leuk? 
Vindt u het leuk om 
met mensen te 
werken?  

Iets voor u? 

Wij zoeken  
TAALVRIJWILLIGERS 

 

Voor het project 
‘Taalproeverij, gezond & 
plezierig ouder worden’ 
 

“Had ik het maar eerder gedaan, die 
taallessen, dat had mij veel hoofdpijn 
bespaard”, aldus een 69-jarige vrouw. Ze 
moest opeens, zonder kennis van het 
openbaar vervoer,  haar man gaan 
bezoeken in het ziekenhuis aan de andere 
kant van de stad. Nu is ze een ware taal-
ambassadrice. 

In Rotterdam heeft 1 op de 6 inwoners 
problemen met lezen en schrijven. In de 
groep laaggeletterden vormen ouderen en 
migrantenouderen de grootste groep.  
Nu ouderen langer zelfstandig moeten 
blijven wonen, kan de laaggeletterdheid 
grote gevolgen hebben voor het sociale 
leven. Het kan zelfs  sociaal isolement 
veroorzaken.  

Taalproeverij 
Met het project ‘Taalproeverij, gezond & 
plezierig ouder worden’ wil Pluspunt 
ouderen, vooral die met een 
migrantenachtergrond, stimuleren om hun 
taalvaardigheid van de Nederlandse taal 
te vergroten. Tijdens het project komen er 
verschillende onderwerpen, gericht op de 
dagelijkse leefwereld van ouderen, aan 
bod. De taal is daarbij niet het doel maar is 
een middel om  gezond en plezierig oud te 
kunnen worden.  

In het project ‘Taalproeverij, gezond & 
plezierig ouder worden’ wordt een groep 
van 12 tot 15 laaggeletterde oudere 
migranten, met behulp van taalvrijwilligers, 
op een speelse wijze taalvaardiger. De 
taalvrijwilligers begeleiden tijdens het 
project duo’s. De groep van taalvrijwilligers 
en laaggeletterde senioren komt 
gedurende 16 weken twee keer per week 
2.5 uur bij elkaar. Naast een centrale 
themabijeenkomst van één keer per week, 
is er ook een wekelijkse duobijeenkomst 
met de taalvrijwilliger. De taalvrijwilliger 
gaat dan specifieker in op het thema en 
oefent spreek- en leesvaardigheden op 
een praktische, aansprekende manier.  
De centrale bijeenkomsten hebben 



verschillende thema’s: gezonde voeding, 
beweging, gezondheidszorg, zelfstandig 
reizen, sociale contacten, administratie en 
participatie. Voor elk thema zijn twee 
centrale bijeenkomsten gepland. Een 
thema duurt twee weken.  

 

 

 

 

 

Taken Taalvrijwilligers  
Voor het project ‘Taalproeverij, gezond & 
plezierig ouder worden’ is Pluspunt op 
zoek naar taalvrijwilligers. 
à  U vindt taal leuk. 
à  U werkt graag met mensen. 
à  U beheerst de Nederlandse taal goed. 
à  U beschikt over inlevingsvermogen, 
enthousiasme en veel geduld. 
à   U hoeft geen ervaring in het onderwijs 
te hebben.  
à U daagt de laaggeletterde senioren uit 
en draagt bij aan het empowerment van 
de senioren.                                              
à U motiveert de deelnemers om in hun 
eigen omgeving met taal bezig te zijn.                                             
à  Dit alles met taal als middel.                

Als taalvrijwilliger krijgt u voorafgaand aan 
de start van het project (oktober 2014) een 
korte training.  Ook tijdens het project is er 
begeleiding van ons, zodat  u de  
ondersteuning van de laaggeletterde 
senioren goed kunt uitoefenen.  
 

 

 

 

 

Wilt u met de inzet van een paar uur per 
week gedurende 4 maanden iemand 
helpen om de Nederlandse taal beter te 
beheersen? Of wilt u meer informatie over 
het project? Meld u dan voor 6 oktober 
2014 aan als taalvrijwilliger via 
p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl of bel 
010 467 17 11 

Tegemoetkoming in de reiskosten 
mogelijk. 

Pluspunt  
Graaf Florisstraat 41 
3021 CC Rotterdam 
T 010-4671711 
E info@pluspuntrotterdam.nl  
www.pluspuntrotterdam.nl  

 

 


