Wij zetten in op Taal
Branche- en koepelorganisatie
Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het
Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als
op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.
Wij, partners van het Taalakkoord, zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van het
Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in
voor taal op de werkvloer. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever,
gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de
samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit.
Door het invullen van dit document formuleert u uw motivatie voor aansluiting bij het
Taalakkoord en uw acties op het gebied van taal op de werkvloer.
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Omschrijving werkzaamheden
Het samenwerkingsverband biedt jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend
onderwijs met passende ondersteuning. Het doel is dat iedere jongere een diploma behaalt
op zijn of haar niveau of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt. Het doel
is ook dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?
Ons doel is dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft. Investeren in
taalvaardigheid vergroot kansen voor jongeren om hun talenten optimaal te kunnen
benutten. Daarnaast wil het samenwerkingsverband informatie voor ouders en jongeren
toegankelijk maken op de website.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Het samenwerkingsverband biedt jongeren met een taalachterstand extra mogelijkheden om
deze achterstand in te lopen en vaardiger te worden in taal. Dit doen we door extra middelen
beschikbaar te stellen aan scholen, hiermee bieden scholen een “versterkte leerroute” aan
leerlingen met een taalachterstand. Het samenwerkingsverband monitort de inzet en
effectiviteit van “de versterkte leerroute”, zodat we van en met elkaar leren. Daarnaast wordt
samen met het MBO en de Gemeente onderzocht wat er nodig is om transitie tussen VO en

MBO minder kwetsbaar te maken voor deze doelgroep. We organiseren met elkaar stevige
routes voor leerlingen met een taalachterstand.
In ons leerlandschap wordt op diverse manieren aandacht besteedt aan kennisontwikkeling
van taalvaardigheid voor nieuwkomers leerlingen. Bijvoorbeeld door onderzoek en praktijk
met elkaar te verbinden en een trainingsaanbod voor docenten. Daarnaast verbeteren we de
informatie over passend onderwijs aan ouders en jongeren op onze website.

Wat wilt u bereiken met deze acties?
Jongeren krijgen de gelegenheid om vaardiger te worden in taal en krijgen hierbij
ondersteuning. Jongeren geven zelf aan waar zij het meest bij gebaat zijn, dit versterkt hun
gevoel van autonomie en competentie. Met het versterken van taalvaardigheid worden
talenten van jongeren beter benut. Het vergroot ook de kans op doorstroom naar onderwijs
dat aansluit bij hun capaciteiten en de participatie in de samenleving. Met een toegankelijke
en begrijpelijk informatie voor ouders en jongeren wil het samenwerkingsverband de
informatie voor alle ouders en jongeren begrijpelijk en leesbaar maken.

Ambassadeursrol
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te
geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord.
Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van
het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door
ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die
nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.

