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 Stichting Taalideaal, voor een taalsterke samenleving! 

Voorwoord van de directie 
 
 
2022 is een jaar geweest met meer stabiliteit rondom het geven van live lessen. We hebben gelukkig 
veel minder rekening moeten houden met Covid-19 en alle maatregelen die daarbij hoorden. Dit 
bracht rust en regelmaat bij de docenten en de deelnemers. We kregen de mogelijkheid om met een 
aantal partners onze band te verstevigen, doordat de projecten verlengd en/of voorgezet werden. 
Doordat het leven met Covid-19 nu onder controle was kregen we de mogelijkheid om te groeien. 
Nieuwe partners dienden zich aan en nieuwe projecten werden gestart. Daaruit vloeiden mooie 
samenwerkingen voort waarbij diverse projecten verlengingen kregen en ook nog verder door zullen 
lopen in 2023.  
 
Door de oorlog in de Oekraïne kwam er een vluchtelingenstroom op gang die diverse gemeenten 
deed nadenken over een taalaanbod aan deze mensen. In de gemeente Etten-Leur werd dit heel snel 
opgepakt en samen met ons gerealiseerd. Zij wilden ook expliciet met gecertificeerde docenten 
werken. De gemeente Breda volgde maar wilde uitsluitend met vrijwilligers en zonder kosten een 
aanbod leveren. Hieraan hebben we ook een kleine bijdrage geleverd. Nadien zijn er vanuit de 
gemeente Moerdijk en Oosterhout nog vragen gekomen, maar daar is niks concreets uit 
voortgekomen 
 
In 2022 hebben we hard gewerkt om de stichting financieel gezond te houden, hebben we ons team 
en netwerk verder uitgebreid met ZZP/Freelance docenten, taalvrijwilligers en (samenwerkings)-
partners. We hebben stagiaires de kans geboden om ervaring op te doen tijdens hun opleiding tot 
Docent NT2 en we hebben een nieuw Stichtingsplan geschreven voor de komende 2 jaar. Maar 
bovenal hebben we samen met heel veel inzet, passie en voldoening gewerkt voor onze stichting, 
waarbij we vele mensen weer een stapje verder op weg geholpen hebben met hun zelfredzaamheid 
in deze maatschappij. 
 
Met gepaste trots presenteren wij hier voor u het derde jaarverslag van Stichting Taalideaal. Wij zijn 
trots op iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan onze stichting, op welke 
manier dan ook en zijn hen enorm dankbaar. Samen hebben we er een succes van gemaakt.  
We kijken met veel enthousiasme uit naar 2023, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, kansen en 
mogelijkheden.  
 
 
Directie Stichting Taalideaal 
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 Stichting Taalideaal, voor een taalsterke samenleving! 

1. Organisatie 
 
 
De dagelijkse leiding van stichting Taalideaal is in handen van het bestuur dat bestaat uit twee 
directieleden. Daarnaast heeft de stichting een Raad van Advies (RvA) bestaande uit drie leden, zij 
hebben een adviserende rol naar het bestuur. De stichting beschikt over een directie- en een RvA-
reglement deze zijn in 2022 geüpdatet. 
De docenten die werkzaam zijn voor de stichting, werken op zelfstandige basis, wat betekent dat zij 
geen vaste aanstelling hebben, maar projectmatig op facturatiebasis voor de stichting werken.  
De stichting breidt het bestaande netwerk van o.a. docenten, vrijwilligers, stagiaires, 
samenwerkingspartners en instanties continu uit en heeft een achterban van vrienden en familie die 
hen helpen op diverse fronten.  
 
 

1.1 Bestuur 
 
Bij de oprichting op 11 december 2019 is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit: 

Directeur-oprichter / voorzitter:   Ria Keijzers 
Directeur-oprichter / secretaris-penningmeester: Vera van den Beemt 

 
 

1.2 Docenten, vrijwilligers en stagiaires 
 

Eind 2021 begon er wederom een lockdown, die tot 17 januari 2022 duurde. Een aantal lopende 
projecten hebben daardoor een verlengde Kerstvakantie gehad en daar waar de lessen online door 
konden gaan hebben we dat na de Kerstvakantie weer opgepakt. Verder zijn er geen lockdowns 
meer geweest in 2022 en konden alle lessen weer live doorgang vinden. 
 
In 2022 heeft de stichting gewerkt met 11 docenten NT2/NT1 (waaronder de 2 directieleden) op 
ZZP/freelance basis. Daarnaast hebben er ook 11 taalvrijwilligers en 2 stagiaires ondersteuning 
geboden bij een aantal projecten. De lessen werden gegeven op verschillende locaties en een aantal 
docenten hebben op meerdere projecten gewerkt. 
 
 
Kidslessen Breda: 

De docent NT2 die de kindergroepen lesgaf bij ‘De Mokkenboom’ heeft na het einde van haar 
tweede opdracht (schooljaar 2021-2022) ook voor het schooljaar 2022-2023 een nieuwe opdracht 
gekregen voor de kidslessen bij de ‘De Mokkenboom’. Echter bleek in september 2022 dat er een 
terugloop was in aantal kinderen, waardoor we in oktober nog 1 groep hebben gedraaid en 
uiteindelijk vanaf de Herfstvakantie besloten hebben te stoppen in deze vorm. Dit omdat de 
kosten niet meer opwogen tegen de inkomsten. Tijdens de lessen in de gevorderde groep heeft 
de docent ondersteuning gekregen van een taalvrijwilliger. Maandelijks stuurde de docent een 
factuur met de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren en kreeg de taalvrijwilliger een 
kleine vrijwilligersvergoeding voor haar ondersteuning.  
Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 

 



5 

 

 Stichting Taalideaal, voor een taalsterke samenleving! 

 
Expats Breda: 

De docent NT2 (en tevens directielid) die het kleine groepje A2-B1 (3 expats) lesgaf, heeft dit t/m 
maart afwisselend online en op locatie (kantoor of aan huis) gedaan. Zij kregen 1x per week les. 
Vanaf januari stuurde de docent een factuur met de kosten voor de gewerkte en afgesproken 
uren.  
Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 

 
ONS label Breda: 

• De docent NT2 die bij het project ‘ONS label Breda TmmT2’ de lessen NT2 heeft gegeven, 
deed dat voor het resterende schooljaar 2021-2022 van januari t/m juli 2022. Zij gaf daar les 
in blok 2 en 3 van elk 2 groepen, elke groep 1x per week. Maandelijks stuurde zij een factuur 
met de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren.  

• De docent NT1/NT2 (en tevens directielid) heeft van januari t/m mei een extra NT2 groep 
lesgegeven 1x per week. Tevens gaf zij ook les van januari t/m juli aan 2 NT1 groepen (in 2 
blokken) 1x per week. Maandelijks stuurde zij een factuur met de kosten voor de gewerkte 
en afgesproken uren.  

• In september heeft het project een vervolg gekregen voor weer één schooljaar (2022-2023), 
echter niet met subsidie vanuit Tel-mee-met-Taal, maar dit keer vanuit een aanbesteding 
vanuit de Gemeente Breda. De docent NT2 (en tevens directielid) gaf 1x per week les. Tijdens 
de les werd de docent ondersteund door een taalvrijwilliger en een stagiaire (september tot 
november). Maandelijks stuurde de docent een factuur met de kosten voor de gewerkte en 
afgesproken uren en kreeg de taalvrijwilliger een kleine vrijwilligersvergoeding voor haar 
ondersteuning.  

• Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 
 
Opstartklas Gemeente Breda: 

• Vanaf september 2021 is de stichting gestart met de ‘Opstartklas gemeente Breda’ 2021-
2023. Vanaf januari 2022 zijn de lessen overgenomen door 2 andere docenten NT2, één 
nieuwe en één die ook de Kidslessen geeft (zij heeft hiervoor een aparte overeenkomst 
gekregen). De lessen waren 3 ochtenden per week met uitzondering van de maanden juli t/m 
november. Door een minimaal aantal deelnemers waren de lessen tijdelijk teruggebracht naar 
2x per week. Tijdens de lessen wordt er ondersteuning gegeven door 2 vrijwilligers per 
dagdeel. Tevens werkte er op 2 dagdelen ook elk een verschillende stagiaire mee van 
september tot november. Maandelijks stuurden de docenten een factuur met de kosten voor 
de gewerkte en afgesproken uren en een aantal taalvrijwilligers krijgen maandelijks een kleine 
vrijwilligersvergoeding, een paar hebben aangegeven dit niet te willen.  

• Vanaf maart 2022 heeft de stichting een deel van de coördinatie van de workshops van de 
Opstartklas overgenomen van de Gemeente Breda. Het betrof de overbrugging van de les 
naar de workshop, de aanwezigheid bij en afsluiting van de workshop. Maandelijks stuurden 
de docenten een factuur met de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren. 

• Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 
 
WZC Raffy-Leystroom-Lâle Breda:  

• In samenwerking met Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom-Lâle in Breda is begin januari 2022 
een subsidieaanvraag bij Tel-mee-met-Taal gedaan om taalverbeteringslessen (NT1/NT2) te 
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geven aan hun (zorg)personeel. Eind mei 2022 werd de aanvraag goedgekeurd en voor de 
zomer zijn de intakes en toetsingen gedaan. 

• Groep 1 is gestart na de zomer en kreeg 1x per week les van een docent NT2 (en tevens 
directielid) van september t/m december voor 13 weken. Maandelijks stuurde de docent een 
factuur met de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren. 

• Groep 2 is gestart in november en krijgt 1x per week les t/m februari (13 weken) van de 
docent NT2 die klaar was bij ‘ONS Label’. Zij heeft hiervoor een nieuwe overeenkomst 
gekregen. Maandelijks stuurde de docent een factuur met de kosten voor de gewerkte en 
afgesproken uren. 

• Groep 3 start in januari 2023.  
Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 

 
NBS Boeimeer Breda: 

• In maart 2022 is de stichting gevraagd door Nutsbasisschool Boeimeer om onder schooltijd 
een aantal kleuters extra taalondersteuning te geven t/m juli 2022. Met een nieuwe docent 
PABO met ervaring NT2 werd een overeenkomst afgesloten. De kinderen kregen 2x per 
week ondersteuning buiten de klas. Maandelijks stuurde de docent een factuur met de kosten 
voor de gewerkte en afgesproken uren. 

• Voor de zomer werd bekend dat het project verder mocht gaan t/m december 2022. De 
toenmalige docent gaf aan ander werk te hebben en met een nieuwe docent PABO/RT en 
ervaring NT2 werd een overeenkomst afgesloten. De ondersteuning bleef 2x per week buiten 
de klas. Maandelijks stuurde de docent een factuur met de kosten voor de gewerkte en 
afgesproken uren. 

• Voor de Kerstvakantie werd duidelijk dat het project verder mag tot aan de zomer 2023 en 
met een uitbreiding naar groep 4-5-6 met begrijpend lezen. De huidige docent heeft hiervoor 
een nieuwe overeenkomst gekregen. 

• Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 
 
Gemeente Etten-Leur: 

• In april 2022 heeft de stichting van de Gemeente Etten-Leur de opdracht gekregen om voor 
3 maanden (mei t/m juli) taallessen te verzorgen voor de Oekraïense vluchtelingen. De maand 
april is gebruikt voor inventarisatie en intakes. Vanaf mei zijn de lessen gegeven door 2 
docenten NT2 (waarvan één nieuwe en één tevens directielid). Zij gaven elk 2x per week les 
op hetzelfde niveau, waardoor de deelnemers flexibel konden komen. Vanaf juni kwam er 
ook een avondles bij 1x er week gegeven door de docent NT2 (en tevens directielid). De 
docenten kregen ondersteuning tijdens hun lessen van steeds 2 à 3 taalvrijwilligers vanuit het 
Digi-Taalhuis Etten-Leur. Tijdens een periode van verlof en ziekte van de docenten zijn zij 
vervangen door een nieuwe docent NT2 (tevens taalvrijwilliger bij dit project) die hiervoor 
een korte overeenkomst had gekregen. Maandelijks stuurden de docenten een factuur met 
de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren. 

• Voor de zomer bleek het zo’n succes dat het project een doorstart kreeg in een andere vorm 
t/m december 2022. Na de zomer is er een kleine aanpassing gedaan en werden de 
deelnemers in 2 niveaugroepen gedeeld die elk 2x per week les kregen van dezelfde 
docenten. 1x een ochtendles en 1x een avondles. De taalvrijwilligers werden naast de lessen 
ingezet voor extra begeleiding. Maandelijks stuurden de docenten een factuur met de kosten 
voor de gewerkte en afgesproken uren. 
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• In oktober werd bekend dat het project mag doorlopen tot aan de zomer van 2023. In 
november/december werd besloten om intakes te houden bij nieuwe deelnemers en hen 
vanaf januari in een Boostgroep te plaatsen, zodat zij na 4-6 weken zouden kunnen instromen 
bij de bestaande groepen. 

• Meer over dit project vindt u terug bij realisaties. 
 
KC Jij Terheijden: 

Eind oktober werd de stichting benaderd door Kindcentrum Jij in Terheijden met de vraag om 
een schakelklas voor 5 ochtenden in de week te gaan realiseren. Hiervoor hebben er twee nieuwe 
docenten (één PABO met NT2 ervaring en één NT2 met ervaring met kinderen) een overeenkomst 
gekregen. Zij zijn in december gestart voor respectievelijk 1 en 2 ochtenden. De overige dagdelen 
werden door een leerkracht van de school zelf ingevuld. Maandelijks stuurden de docenten een 
factuur met de kosten voor de gewerkte en afgesproken uren.  
Meer over dit project vindt u terug bij realisaties 
 

 
  

Certificaatuitreiking Oekraïners Etten-Leur 



8 

 

 Stichting Taalideaal, voor een taalsterke samenleving! 

2. Projecten 
 
 
Stichting Taalideaal heeft het afgelopen jaar een aantal projecten voortgezet en nieuwe projecten 
gerealiseerd (al dan niet m.b.v. subsidieaanvragen). Daarnaast is de stichting bezig geweest met 
onderzoek naar nieuwe projecten.  
 
 

2.1 Realisaties 
 
Kidslessen Breda  
De kidslessen die een vervolg kregen in 2022 werden gegeven in ‘De Mokkenboom’, een locatie in 
Breda waar stichting Taalideaal een ruimte huurde tot november 2022. De lessen waren op 
maandagmiddag van 15.00-16.00 uur en van 16.15-17.15 uur. De laatste 1,5 maand zijn alle kinderen 
in één groep samengevoegd van 16.00-17.00 uur. Het tarief voor de kinderen was €15 voor intake en 
registratie en maandelijks €50. Voor iedere deelnemer gold hierbij een minimale deelname van drie 
maanden en een opzegtermijn van één maand. De lessen zijn niet-gesubsidieerd geweest en werden 
door de ouders van de deelnemers zelf betaald. Vanwege de terugloop in aantal kinderen is besloten 
het project te stoppen en te onderzoeken of er een nieuwe start in 2023 kan komen in een andere 
vorm. 
De inkomsten van de lessen werden volledig besteed aan de huur, de kosten voor de coördinator en 
de docent, de vergoeding voor de taalvrijwilliger en de lesmaterialen voor de groepen.  
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep  

maand/groep Beginners Gevorderden 
januari 10 7 
februari 10 7 
maart 9 5 
april 9 6 
mei 9 6 
juni 9 6 
juli 8 6 
augustus vakantie vakantie 
sept 1e helft 3 8 
sept 2e helft  10 
oktober  10 

 
Expats Breda 
De expatlessen zijn in 2022 voortgezet. De 3 deelnemers die nog in de groep A2-B1 zaten kregen op 
woensdagochtend van 9.00-11.00 uur online of op locatie (kantoor of aan huis) les tot eind maart 
2022. Zij betaalden €522 voor de cursus van september 2021 t/m februari 2022 (incl. boek en account 
methode LINK). Doordat er een aantal lessen niet door zijn gegaan vanwege vakantie van de 
deelnemers, zijn deze ingehaald in maart.  
De inkomsten van de lessen werden volledig besteed de kosten voor de docent en de lesmaterialen 
voor deze groep. De deelnemers wilden na maart nog verder, maar dit was niet meer haalbaar voor 
de stichting. In overleg met de directie is besloten om dit kleine projectje over te dragen aan 
‘Veertaal’ het ZZP-bedrijf van de docent zelf. 
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Overzicht 2022 aantal deelnemers  

maand/groep A2-B1 
januari 3 
februari 3 
maart 3 

 
ONS label Breda  
Tel mee met Taal: 
Voor het schooljaar 2021-2022 had Stichting Taalideaal weer een samenwerkingsovereenkomst met 
ONS label Breda om voor hun medewerkers taallessen te organiseren. De lessen werden dit keer op 
verzoek gegeven in 10 kleine groepjes (7 NT2, 2 NT1 en het klusteam) verdeeld over 3 blokken van 
10, 11 of 15 weken.  
In blok 1 (t/m januari 2022) kregen 3 NT2 groepen les. Elke groep kreeg 10 weken 1x per week 3 uur 
les op dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend van 9.15-12.15 uur. Groep 1 had niveau A2+ en werkte 
met de methode Taalcompleet A2 en B1. Groep 2 en 3 hadden niveau A0-A1 en werkten met de 
methode Taalcompleet A1.  
 
In blok 2 (februari t/m mei) kregen 2 NT2 groepen, het klusteam en 1 NT1 groep les. De NT2 groepen 
kregen 10 weken 1x per week 3 uur les op dinsdag- of donderdagochtend van 9.15-12.15 uur. Groep 
4 had niveau A1-A2 en  werkte met de methode Taalcompleet A2. Groep 5 had niveau A0-A1 en 
werkte met de methode Taalcompleet A1. Het klusteam kreeg 15 weken 1x per week 2 uur les op 
dinsdagmiddag van 15-17 uur. Zij hadden verschillende niveaus en werkten met diverse methoden 
en bronmaterialen. De NT1 groep kreeg 11 weken 3,1 uur per week les op woensdagochtend van 
9.15-12.20 uur. Zij hadden verschillende niveaus en werkten met diverse methoden en bronmaterialen 
gericht op NT1. 
 
In blok 3 (juni t/m juli) kregen 2 NT2 groepen en 1 NT1 groep les. Door een verschuiving in de planning 
hebben deze groepen een aantal weken 2x per week les gehad om zo toch aan het verplichte aantal 
uren te komen voor de zomervakantie. De NT2 groepen hebben 10 lessen van 3 uur per keer gehad 
op maandag- en/of donderdagochtend en dinsdag- en/of vrijdagochtend van 9.15-12.15 uur. Groep 
6 had niveau Alfa en werkten met de methode Alfa Concreet. Groep 7 had niveau A1-A2 en werkt 
met de methode Taalcompleet A2. De NT1 groep kreeg 10 lessen van 3,5 uur per keer op woensdag- 
en/of vrijdagmorgen van 9-12.30 uur. Zij hadden verschillende niveaus en werkten met diverse 
methoden en bronmaterialen gericht op NT1. 
 
De lessen werden gegeven in buurthuis ONS. Voor dit project had ONS label Breda subsidie 
aangevraagd bij Tel-mee-met-Taal voor 26 deelnemers (20 NT2 en 6 NT1) en ook toegekend 
gekregen. Dat betekende dat de deelnemers niets hoefden te betalen voor de lessen. De kosten 
voor coördinatie, docenten en lesmaterialen werden betaald vanuit de subsidie. Stichting Taalideaal 
stuurde hiervoor maandelijks een factuur en aan het eind van elk blok een verantwoording naar ONS 
label Breda. De subsidie liep van oktober 2021 t/m juli 2022.  
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Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep NT2 
maand/groep Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 
januari 5 3 3     
februari    4 4   
maart    4 4   
april    4 4   
mei    4 4   
juni      3 5 
juli      3 5 

 
Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep NT1 en klusteam 

maand/groep Gr 1 Gr 2 Klus 
februari 4  4 
maart 4  4 
april 4  4 
mei 4  4 
juni  6  
juli  6  

 
Aanbesteding: 
Voor het schooljaar 2022-2023 heeft Stichting Taalideaal weer een samenwerkingsovereenkomst met 
ONS label Breda gekregen om voor hun medewerkers taallessen te organiseren. De lessen worden 
volgens het principe van 1 groep met verschillende niveaus gegeven, zodat instroom en uitstroom te 
allen tijde mogelijk is. In de groep zitten maximaal 12 deelnemers en totaal is de opdracht voor 
ongeveer 20 deelnemers. Elke deelnemer zit minimaal 20 weken in de groep. De les is 1x per week 
3 uur op maandagochtend van 9-12 uur. Er wordt met verschillende methodes gewerkt afhankelijk 
van het niveau. O.a. Taalcompleet, Alfa Concreet en bronmaterialen worden ingezet. 
De lessen worden gegeven in buurthuis ONS. Voor dit project heeft ONS label Breda een 
aanbesteding gegund gekregen van de Gemeente Breda. Dat betekent dat de deelnemers niets 
hoeven te betalen voor de lessen. De kosten voor coördinatie, docenten, vrijwilligers en lesmaterialen 
worden betaald vanuit ONS label. Stichting Taalideaal stuurt hiervoor maandelijks een factuur en 
halverwege en aan het eind van het project een verantwoording naar ONS label Breda.  
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers  

maand/groep Instroom Groepsgrootte Uitstroom  
september 11 11 1 
oktober 0 10 1 
november 1 10 1 
december 1 10 0 

 
Opstartklas Gemeente Breda 
Stichting Taalideaal verzorgt sinds juli 2021 de Opstartklas voor de Gemeente Breda. De Opstartklas 
is het verplichte voortraject voor de inburgeraar binnen de Gemeente Breda en valt onder de ‘Nieuwe 
Wet Inburgering’ (NWI). De Opstartklas duurt gemiddeld 8 weken en bevat naast de kennismaking 
met de Nederlandse taal (verzorgd door stichting Taalideaal) ook diverse workshops voor participatie 
en digitalisering (verzorgd door gemeente Breda). Tijdens de gehele periode wordt de PIP 
(Persoonlijk plan Inburgering en Participatie) samen opgesteld en tegen het einde van de 8 weken 
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wordt een advies gegeven over welke inburgeringroute het beste aansluit bij de inburgeraar; de Z-
route, B1-route of onderwijsroute.  
 
De taallessen waren van januari t/m juni en in december 3x per week 2 uur op maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend van 9.30-11.30 uur. Tijdens de maanden juli t/m november waren de lessen 2x 
per week op maandag- en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur. De lessen werden gegeven bij 
Ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda, de stichting huurde hier een ruimte. De instroom van de 
deelnemers is afhankelijk van de koppeling van inburgeraars aan de gemeente Breda. De 
groepsgrootte varieerde daardoor. Wekelijks stroomden nieuwe inburgeraars in en na ongeveer 8 
weken uit. De groep bestond uit verschillende niveaus en binnen de groep werd gewerkt met kleine 
niveaugroepjes, daarbij kreeg de docent ondersteuning van taalvrijwilligers.  
Tijdens de lessen werd gewerkt met een groot scala aan NT2 methoden en materialen die als bron 
dienden om de lessen op maat te maken voor elk niveau. Centraal in de lessen stonden woordenschat 
(deels gericht op de workshops in de middag) en de basis van de Nederlandse taal.  
De voortgang van de inburgeraar werd door de docenten bijgehouden in een persoonlijk portfolio 
wat als basis diende voor het advies in de PIP en het vervolgtraject. De beide directieleden hebben 
de bijbehorende coördinatie gedaan.  
Per inburgeraar kreeg de stichting een bedrag van €500 (€250 bij de start van het traject en €250 bij 
de afronding van het traject) zoals vastgelegd in de aanbesteding. Hiervan werden alle kosten zoals 
huur, docenten, coördinatie, materialen en vrijwilligersvergoedingen betaald. Maandelijks stuurde de 
stichting een factuur naar de gemeente Breda met daarin het aantal nieuwe en het aantal afgeronde 
trajecten. 
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers gestart en afgerond  

maand/groep Gestart Afgerond 
januari 12 0 
februari 6 3 
maart 11 15 
april 14 15 
mei 5 12 
juni 3 9 
juli 12 19 
augustus 0 0 
september 14 5 
oktober 8 6 
november 5 10 
december 16 12 

 
WZC Raffy-Leystroom-Lâle Breda 
Voor dit project heeft Stichting Taalideaal een samenwerkingsovereenkomst met het WZC 
afgesloten. In juni zijn we gestart met de intakes en het afnemen van de ICE toetsen bij de 
deelnemers. Na aanleiding daarvan zijn zij in 3 groepen ingedeeld kijkend naar hun niveau en 
werkzaamheden.  
Na de zomervakantie is in september de eerste groep gestart, niveau A2-B1. Zij kregen 13 weken les 
op woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Deze groep is werkzaam als zorgmedewerker en werkte 
met de methode ‘Werken in de Zorg’ aangevuld met eigen praktijkverslagen, als bronboek ‘Werk en 
Taal’ en grammaticale vraagstukken op verzoek van de cursisten.  
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De tweede groep is begin november gestart, niveau A1-A2. Zij kregen 13 weken les (doorlopend in 
2023) op vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Deze groep werkte voornamelijk in de ondersteuning 
op de werkvloer. Zij werkten met het boek ‘Werk en Taal’ aangevuld met eigen praktijkverslagen en 
als bronboek ‘Werken in de Zorg’. 
De derde groep start in januari 2023. 
 
De lessen werden gegeven boven het ‘Indisch Museum’ van het WZC. Voor dit project had het WZC 
subsidie aangevraagd bij Tel-mee-met-Taal voor 12 deelnemers (NT2) en ook toegekend gekregen. 
Dat betekende dat de deelnemers niets hoefden te betalen voor de lessen. De kosten voor 
coördinatie, docenten en lesmaterialen werden betaald vanuit de subsidie. Stichting Taalideaal 
stuurde hiervoor maandelijks een factuur en aan het eind van elke groep een verantwoording naar 
het WZC. De subsidie loopt van juni 2022 t/m april 2023.  
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep  

maand/groep Groep 1 Groep 2 
september 8  
oktober 6  
november 6 4 
december 6 3 

 
NBS Boeimeer Breda 
In maart is Stichting Taalideaal een overeenkomst aangegaan met NBS Boeimeer voor de 
taalondersteuning van de kleuters die een taalachterstand hebben. Het groepje bestond uit 6 
kleuters (groep 1 en 2) die op dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur buiten de klas een extra taalbad 
kregen middels de woordenschat uit de projecten van de klas en basistaal Nederlands. Materialen 
werden vanuit de school ter beschikking gesteld.  
Al gauw bleek dat er 1 kleuter (groep 2) specifieke aandacht nodig had en verder was dan de rest, 
waardoor deze een eigen tijd kreeg van 9.30-9.45 uur.  
Na de zomervakantie heeft een andere docent het overgenomen en waren er wisselingen van dagen, 
tijden en groepjes. De kleuters vormden een groepje van 3 (vanaf november 4). Zij kregen 
ondersteuning op maandag en dinsdag van 8.45-9.15 uur. Zij gingen verder met uitbreiding van de 
woordenschat en het Nederlands spreken.  
De groep 2 kleuter die nu groep 3 geworden was bleef 1 op 1 en kreeg ondersteuning op maandag 
en dinsdag van 9.15-9.30 uur. De ondersteuning betrof hierbij het leesproces en het Nederlands 
spreken.  
 
De lessen werden gegeven in vrije ruimtes van de school. Voor dit project had de school gebruik 
gemaakt van de Schakelklasgelden. De kosten voor coördinatie en docenten werden betaald vanuit 
deze gelden. Stichting Taalideaal stuurde hiervoor maandelijks een naar NBS Boeimeer.  
 
Gemeente Etten-Leur 
Project 3 maanden: 
In april 2022 zijn de Gemeente Etten-Leur, Status-Go en Stichting Taalideaal overeengekomen om 3 
maanden taallessen te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen die ondergebracht zijn op twee 
locaties in de stad. Op de inschrijving kwamen 48 mensen af, waarvan er uiteindelijk 33 gestart zijn. 
Er werden 2x2 dagdelen overdag aangeboden van elk 3 uur les. Dinsdag en donderdag van 13.30-
16.30 uur en woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Er werd gewerkt met de methode ‘Een Goed 
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Begin’ om het basis Nederlands te leren. Al gauw bleek dat er meer en meer behoefte was aan een 
avondles. Vanaf juni is deze les (2 uur per week) er op woensdagavond van 19.30-21.30 uur 
bijgekomen wat zorgde dat er 16 deelnemers extra konden deelnemen. Gedurende de 3 maanden 
zijn er nog 7 deelnemers aangemeld en gestart en ook een paar deelnemers gestopt. Een aantal 
deelnemers kwam op verschillende dagdelen wisselend per week vanwege werk. De aantallen in het 
schema geven hun vaste groep aan. Aan het einde van de 3 maanden zijn de deelnemers getoetst 
middels de AD Appel 9-minutentoets om te kijken wat hun niveau inschatting is na deze periode en 
om een advies uit te brengen naar de Gemeente Etten-Leur. 
 
De lessen werden gegeven in de kantine van het clubhuis van ARV Achilles in Etten-Leur. Voor dit 
project had de Gemeente Etten-Leur alle kosten op zich genomen inclusief de huur van de ruimte. 
Dat betekende dat de deelnemers niets hoefden te betalen voor de lessen. De kosten voor 
coördinatie, docenten en lesmaterialen werden door Stichting Taalideaal maandelijks gefactureerd 
en aan het eind van de 3 maanden werd een advies met de gemeente gedeeld.  
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep  

maand/groep Groep di-do Groep wo-vr Groep wo-av 
mei 15 18  
juni 13 14 22 
juli 10 11 14 

 
Taalgroepen: 
N.a.v. het advies van Stichting Taalideaal en de motivatie van de deelnemers om door te willen gaan, 
heeft de Gemeente Etten-Leur besloten om verder te gaan met de aanbieding van taallessen door 
Stichting Taalideaal. Ditmaal werden de deelnemers in niveaugroepen ingedeeld n.a.v. de toets 
resultaten en de leercapaciteit. En er werd een opening gemaakt om ook andere doelgroepen tot de 
lessen toe te laten. De deelnemers werden in 2 groepen verdeeld. De A1 groep ging verder in het 
boek ‘Een Goed Begin’ en kreeg les op woensdagavond van 18.00-19.30 uur en op vrijdagochtend 
van 8.30-10.00 uur. De A2 groep ging werken met ‘Taalcompleet A2’ en kreeg les op woensdagavond 
19.45-21.15 uur en op vrijdagochtend van 10.15-11.45 uur.  
Er is een bewuste keuze gemaakt in een avondles en ochtendles, zodat de deelnemers in ieder geval 
1x per week konden deelnemen aan de les. Er is een doorstart gemaakt met 38 deelnemers waarbij 
een aantal nieuwe aanmeldingen zaten en een aantal uit de vorige groepen niet meer verder zijn 
gegaan. Gedurende de periode t/m december zijn er diverse mensen gestopt met de lessen i.v.m. 
vertrek uit Etten-Leur of meer werk. Ook kwamen er een aantal nieuwe deelnemers bij. 
 
De lessen werden gegeven in de kantine van het clubhuis van ARV Achilles in Etten-Leur. Voor dit 
project had de Gemeente Etten-Leur alle kosten op zich genomen inclusief de huur van de ruimte. 
Dat betekende dat de deelnemers niets hoefden te betalen voor de lessen. De kosten voor 
coördinatie, docenten en lesmaterialen werden door Stichting Taalideaal maandelijks gefactureerd.  
 
Overzicht 2022 aantal deelnemers per groep  

maand/groep Groep A1 Groep A2 
september 17 21 
oktober 14 17 
november 13 16 
december 8 13 
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KC Jij Terheijden 
Kindcentrum Jij heeft Stichting Taalideaal benaderd voor een docent die 5 ochtenden per week de 
nieuwe schakelklas voor nieuwkomers kon gaan draaien. Stichting Taalideaal had uiteindelijk 2 
docenten gevonden die vanaf december konden starten. Het KC had ondertussen ook een leerkracht 
gevonden die een aantal ochtenden beschikbaar was. Samen hebben zij les gegeven aan een 
groeiende groep kinderen van nieuwkomers uit de Gemeente Drimmelen. De groep bestond uit 
diverse leeftijden en niveaus. Met name taal, woordenschat en basis rekenen zijn aan bod gekomen 
in de ochtenden middels de methodes van de school. In de middag zaten de kinderen bij hun 
leeftijdsgenootjes in de hun eigen groep.  
Doordat het KC zelf een leerkracht had aangenomen, werd de inzet van de docenten van Stichting 
Taalideaal aangepast en met name gericht op de NT2 expertise. Dit project loopt nog door tot 
februari 2023, waarna de eigen leerkracht het alleen verder zet. 
 
 

2.2 Overige 
 
Naast de hierboven beschreven realisaties heeft Stichting Taalideaal in 2022 ook een klein project 
gerealiseerd, diverse offertes uitgebracht en een aantal project ideeën onderzocht. Hieronder vindt 
u de stand van zaken: 
 
Gerealiseerd in 2022: 

• Taallessen Oekraïense vluchtelingen in Breda: 
In samenwerking met het Digi-Taalhuis Breda heeft Stichting Taalideaal in de maanden mei 
en juni taallessen gegeven aan een groepje Oekraïense vluchtelingen. De lessen waren 2x 
per week en werden door 2 taalvrijwilligers gegeven. Meerdere taalaanbieders uit de stad 
deden mee en hadden groepjes die les kregen van vrijwilligers. Onze groep startte met 10 
deelnemers, maar al snel bleek dat de meesten vanwege werk niet meer konden komen. Half 
juni is besloten om meerdere leslocaties samen te voegen tot 1 locatie, waarbij de inzet van 
onze taalvrijwilligers niet meer nodig was. 
 

Onderzocht/offerte in 2022 maar niet gerealiseerd  
• Oppas Opstartklas: 

Voor de Gemeente Breda heeft Stichting Taalideaal in februari een onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid voor oppas bij de taallessen. Hiervoor werden diverse partijen uit hetzelfde 
gebouw en met dezelfde belangen benaderd. Nadat het plan klaar was duurde het tot eind 
oktober voor duidelijk werd dat de Gemeente Breda het te risicovol vond om het plan door 
te laten gaan. Het project is afgeketst. 

• NED-personeel Zundert: 
In juli is Stichting Taalideaal benaderd door NED-personeel in Zundert om een offerte uit te 
brengen voor taallessen aan arbeidsmigranten. Uiteindelijk hebben zij dit project uitgesteld 
en is het niet doorgegaan. 

• Gemeente Oosterhout: 
In september is Stichting Taalideaal benaderd door de Gemeente Oosterhout om een offerte 
uit te brengen voor taallessen aan Oekraïense vluchtelingen. De gemeente had hiervoor 



15 

 

 Stichting Taalideaal, voor een taalsterke samenleving! 

meerdere partijen benaderd. De keuze is op een partij gevallen die al een leslocatie had in 
Oosterhout. 

 
Gestart in 2022 maar in ijskast geplaatst:  

• OBS Het Noorderlicht Breda; 
In september heeft Stichting Taalideaal een gesprek gehad met OBS Het Noorderlicht m.b.t. 
taallessen aan de ouders van de kinderen. Stichting Taalideaal heeft een kostenraming 
gemaakt voor deze lessen. Doordat er veel problemen in de wijk zijn en er net een nieuwe 
directeur is, ligt de focus momenteel niet op deze taallessen. Het project is niet van de baan, 
maar even in de ijskast gezet. Zodra de mogelijkheid zich aandient, worden de gesprekken 
hervat. De contacten worden warm gehouden. 

  

Kerst-les bij de Opstartklas 

Viering taalgroep ONS label Breda 
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3. Vergaderingen bestuur en Raad van Advies 
 
In 2022 zijn er 3 bestuursvergaderingen geweest waarvan notulen zijn opgemaakt. Naast deze 
bestuursvergaderingen hebben de directieleden dagelijks contact en worden belangrijke zaken direct 
besproken. 
In 2022 zijn er 2 vergaderingen geweest tussen bestuur en Raad van Advies (RvA) waarvan notulen 
zijn opgemaakt. Daarnaast kan het bestuur met vragen altijd terecht bij de leden van de RvA en wordt 
belangrijke informatie tussentijds met hen gedeeld. 
 
 

4. Financiën 
 
In 2022 heeft Stichting Taalideaal de gezonde financiële basis voortgezet. Er is geen noodzaak 
geweest om een lening af te sluiten.  
De gelden die binnengekomen zijn in 2022, zijn gebruikt voor de projecten en de daarbij behorende 
kosten en voor de vaste lasten van Stichting Taalideaal. De derde jaarrekening betreft 2022. 
 
Stichting Taalideaal is volledig vrijgesteld van BTW. In 2022 is er in juni en in december een 
vrijwilligersvergoeding uitbetaald aan de directeur-oprichters voor hun werk voor Stichting 
Taalideaal. De lessen NT2/NT1 en bijbehorende coördinatie die zij verzorgen zijn op ZZP-basis en 
hiervoor dienen zij net als de andere docenten maandelijks een factuur in.  
 
Meer informatie over de financiën van Stichting Taalideaal vindt u in de jaarrekening van 2022, zie 
bijlage. 
 
 

5. Toekomst 
 
Het nieuwe jaar 2023 zal in het teken staan van voorzetting en uitbreiding van projecten van Stichting 
Taalideaal. Voortzetting van de Opstartklas (met de optie voor nog twee jaar), de projecten van ONS 
label, WZC Raffy-Leystroom-Lâle, NBS Boeimeer, KC Jij en de Gemeente Etten-Leur. Verder blijft 
Stichting Taalideaal ook uitbreiden op het gebied van samenwerking, locaties, netwerk, 
naamsbekendheid en andere mogelijkheden.  
 
De samenwerking tussen ONS label Breda en Stichting Taalideaal zal verder vorm gaan krijgen, zodat 
er gericht aan de slag gegaan kan worden m.b.t. een nieuwe subsidieaanvraag bij Tel-mee-met-Taal. 
Daarnaast zal ook de samenwerking tussen WZC Raffy-Leystroom-Lâle en stichting Taalideaal 
intensievere vormen aan gaan nemen met het project ‘taal en werkstage’ dat wij gezamenlijk willen 
gaan realiseren. 
 
2023 gaat ook gebruikt worden om nieuwe ideeën te ontwikkelen met bestaande en nieuwe partners.  
 
Kortom een nieuw jaar met veel positieve mogelijkheden, waarbij we met beide directieleden en het 
team van docenten en vrijwilligers, enthousiast verder aan de slag gaan om Stichting Taalideaal tot 
een succes te blijven maken. 
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6. Bijlage Jaarrekening 2022 
 
A. De balans: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
➢ 1040: aanschaf Digibord en printer/kopieerapparaat 
➢ 1045: jaarlijkse afschrijving Digibord en printer/kopieerapparaat 
➢ 1300: nog te innen projectgeld 
➢ 1360: factuur verzekering voor januari 2023 
➢ 1010: het saldo van de rekening op 31-12-2022 
➢ 1400: resultaat 2022 
➢ 1440: bedrag gereserveerd voor projecten die doorlopen in 2023 
➢ 1700: nog te betalen facturen van december 2022 
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B. Winst & verlies: 
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Toelichting: 
➢ 8020: ontvangen lesgeld deelnemers Mokkenboom / Expats 
➢ 8031: ontvangen geld verleende diensten project Opstartklas Breda 
➢ 8032: ontvangen geld verleende diensten project ONS label Breda TmmT2 
➢ 8033: ontvangen geld verleende diensten project NBS Boeimeer Breda 
➢ 8034: ontvangen geld verleende diensten project Gemeente Etten-Leur 
➢ 8035: ontvangen geld verleende diensten project WZC Raffy-Leystroom-Lâle Breda 
➢ 8036: ontvangen geld verleende diensten project ONS label Breda aanbesteding 
➢ 8037: ontvangen geld verleende diensten project Taalgroepen Etten-Leur 
➢ 8038: ontvangen geld verleende diensten project KC Jij Terheijden 
➢ 8050: giften/schenkingen van derden voor de stichting n.a.v. kookboekjes 
➢ 4010: facturen ZZP/Freelance docenten van alle projecten 
➢ 4020: vrijwilligersvergoedingen van alle taalvrijwilligers en het bestuur 
➢ 4535: Fixed Fee voor de samenwerkingsovereenkomst met Status-Go 
➢ 4560: huur ruimten Mokkenboom en Vlieren 
➢ 4710: aanschaf (les)boeken en naslagwerk voor docenten en leesboekenseries deelnemers 
➢ 4500: jaarabonnement Fondsenwervingonline 
➢ 4520: zomergroet team, kerstvieringen locaties en bijeenkomsten vrijwilligers  
➢ 4540: bloemen, tasjes Taalideaal, kaarten en kerstattenties team 
➢ 4550: kosten bankrekening 
➢ 4700: papier, eigendomsplaatjes, lamineervellen, snijmachine, etc. 
➢ 4740: postzegels, extra drukwerk kookboekjes en visitekaartjes  
➢ 4742: refurbished Docenten Laptop, kabels, speakers, etc. 
➢ 4743: abonnement ICT onderhoud, accounts en website 
➢ 4790: uittreksel KvK voor aanbesteding ONS label 
➢ 4810: abonnement boekhoudprogramma 
➢ 4830: kosten aansprakelijkheidsverzekering 
➢ 4956: afschrijving Digibord en printer/kopieerapparaat 
➢ 8060: reserveringsbedrag voor projecten die doorlopen in 2023 
➢ 9998: resultaat eind 2022 

 
 
C. Ondertekening jaarrekening: 

 
 
Plaats en datum:   Breda, 03-02-2023 
 
Naam directeur-bestuurder:  Ria Keijzers  Vera van den Beemt 
 
Handtekening:    


