Training ‘Taalhuismedewerkers’
Een gezamenlijke training voor alle medewerkers van het Taalhuis, waaronder vrijwilligers, die betrokken zijn
bij het koppelen van mensen met taalvragen aan (taal)aanbod.
Medewerkers en vrijwilligers komen in de dagelijkse praktijk bij de doorontwikkeling van het Taalhuis of
digiTaalhuis allerlei uitdagingen tegen. Deze liggen vaak op het gebied van het voeren van goede
intakegesprekken, het inschatten van taalniveaus en het beoordelen van het (taal)aanbod.
Deze training is een vervolg op de training ‘Taalvrijwilligers en taalmaatjes’. De training voor
Taalhuismedewerkers komt op een goed moment wanneer je al een tijd actief bent geweest, bijvoorbeeld bij
het bemannen van taalspreekuren, en kunt reflecteren op opgedane ervaringen.

Inhoud training
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het beleggen van rollen en taken in het Taalhuis, de
kenmerken van de verschillende doelgroepen, intakegesprekken, gesprekstechniek, het stroomschema,
inburgering en de participatieverklaring, de Bellijn en last but not least het vinden van een passend
(taal)aanbod. Er wordt kort ingegaan op materialenkennis. De training Wegwijs in de collectie NT1 en NT2
gaat hier dieper op in.

Praktische informatie
Doelgroep: Deze training is bedoeld voor alle medewerkers van het Taalhuis, waaronder ook de
Taalvrijwilligers, die betrokken zijn bij het koppelen van mensen met taalvragen aan (taal)aanbod. De
training voor Taalhuismedewerkers komt op een goed moment wanneer je al een tijd actief bent geweest.
Duur: 2 x 3 uur verdeeld over twee dagen
Kosten:
In Brabant en Limburg verzorgt Cubiss open trainingen. Deze open trainingen worden binnen beide
provincies volledig gesubsidieerd vanuit het provinciale programma.
Deze training kan ook op aanvraag incompany worden gegeven.
Contactpersoon: Marjan Middelkoop, adviseur bij Cubiss, via m.middelkoop@cubiss.nl
of 06-20 96 88 78.

Meer informatie
Voor meer informatie over vraagstukken rondom laaggeletterdheid en basisvaardigheden kunt u contact
opnemen met:
Voor Brabant met Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss via
y.vandenberg@cubiss.nl of 06-30 07 49 53.
Voor Limburg met Ilse Lodewijks, projectleider Participatie en zelfredzaamheid bij Cubiss via
i.lodewijks@cubiss.nl of via 06-20 96 00 51.
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