
 
 
 
 
 

 
 
De KB en Het Begint met Taal hebben de handen ineen geslagen voor een groot onderzoek naar het 
aanbod voor anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren van bibliotheken, taalhuizen 
en andere vrijwilligersorganisaties. We hebben het  ITTA gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Voor 
dit onderzoek zijn we nog op zoek naar organisaties die mee willen doen. 
 
Aanleiding 
In de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 juli 2021 van kracht wordt, gaat de regie voor de inburgering 
terug naar de gemeenten. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bibliotheken, taalhuizen en 
andere vrijwilligersorganisaties. Zij helpen met (digi) taalcafés, taalcoaching en andere informele 
dienstverlening anderstaligen de taal en andere basisvaardigheden eigen te maken en wegwijs te 
worden in onze samenleving.  
  
Resultaten 
Met de resultaten van het onderzoek krijg je meer informatie om je dienstverlening rond 
basisvaardigheden voor anderstaligen verder te ontwikkelen, ook met het oog op de nieuwe Wet 
Inburgering. 
We krijgen antwoorden op o.a. de volgende vragen: 

● Sluit het huidige non-formele aanbod voor anderstaligen voldoende aan op hun 
(verschillende) leervragen? Waarom wel niet?  

● Wordt de doelgroep goed bereikt?  
● Voor welke leervragen is er nog geen of te weinig aanbod?  

Deelname aan het onderzoek houdt voor jou drie onderdelen in:  
 
1. Inventarisatie van leermiddelen en aanbod voor anderstaligen 
Je vult twee inventarisatielijsten in, waarbij je aankruist welke leermiddelen je gebruikt en welke 
activiteiten je organiseert voor anderstaligen. Deadline hiervoor is 30 september. 
Tijdsinvertering: ca.: +/- 2 uur 
 
2. Gesprekken met leerders 
Je voert een-op-een gesprekken met drie anderstalige leerders om hun leervragen helder te krijgen 
en naar boven te halen op welke manier zij willen oefenen in de bibliotheek of bij de 
vrijwilligersorganisatie. De gesprekken duren ongeveer een half uur per persoon.  
Tijdsinverstering: ca 1,5 uur) 
 
3. In gesprek met het ITTA 
Nadat je de inventarisatielijsten hebt ingevuld en de gesprekken met leerders hebt gevoerd, gaan wij 
graag met je in gesprek. Op die manier krijg je wellicht nog meer inspiratie voor het bereiken van 
anderstaligen en krijgen wij nog meer informatie over de activiteiten die je voor anderstaligen 
organiseert. Daarvoor plan je een belafspraak met ons in op het moment dat jou uitkomt. 
Tijdsinverstering: ca. 30 minuten 
 
 
Wil je mee doen, of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar Tirza de Fockert 
(tirza.defockert@kb.nl) of direct naar het ITTA via onderzoek@itta.uva.nl. 
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