
Woordje vanuit de werkgroep 

Beste mensen, 
 
Na een paar lange maanden waarin we elkaar niet hebben 
kunnen zien vanwege de derde lockdown, kunnen we eindelijk 
weer vooruitkijken. Het coronavirus lijkt op zijn retour en 
Nederland is weer open. Daarom zijn er nog maar enkele 
coronamaatregelen.  
Het blijft voor iedereen wel verstandig om zich nog steeds aan 
de adviezen te houden die de verspreiding van het coronavirus 

beperken.  
 

 
 
Tijdens de lockdown hebben veel vrijwilligers contact 
onderhouden met onze bezoekers, onze hartelijke dank 
daarvoor! We hopen dat we nu open kunnen blijven en ons een 
volgende coronagolf bespaard blijft.  
 
Dankzij de hernieuwde samenwerking met (Ed)Inova hebben we 
veel bezoekers, uw hulp is dus heel hard nodig! Zegt het voort! 
 
Verder is de samenstelling van onze werkgroep veranderd. In de 
vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het vertrek van 
Carla Vermeulen. Gelukkig hebben we versterking van de 
werkgroep gevonden, in de persoon van Solveigh van Zaal. 
Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich voor. 
 
Vol goede moed en onverminderd enthousiast gaan we in deze 
nieuwe samenstelling door! 
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Komende verhuizing 

U heeft het ongetwijfeld vernomen, in september 2022 zal 
wijkcentrum de Rekere haar deuren sluiten. Achter de 
schermen zijn we heel druk geweest met het vinden van een 
nieuwe ruimte. En… die hebben we gevonden!  
 
In zeer positieve, verkennende gesprekken met onze 
bovenburen, taalschool EdInova, kwamen we tot de 
gezamenlijke conclusie dat onze twee organisaties elkaar 
kunnen versterken.  
Stichting EdIova biedt sinds 2013 cursussen Nederlandse taal, 
rekenen en digitale vaardigheden op diverse niveaus aan. Van 
beginnerscursussen voor analfabeten tot trajecten voor 
hoogopgeleiden en taaltrajecten op de werkvloer. 

 
Veel van onze bezoekers volgen een inburgeringscursus bij 
EdInova. Zij oefenen hun Nederlands bij ons taalcafé, brengen 
het geleerde in de praktijk. Juist de verbinding tussen theorie 
en praktijk, maakt ons taalcafé zo waardevol.  
Uiteraard blijven ook de bezoekers die géén leerling zijn van 
EdInova van harte welkom. We blijven een onafhankelijke, 
zelfstandige partij, zullen geen fusie of iets degelijks aangaan.  
 
We kunnen desgewenst gebruik maken van de kennis die de 
docenten van EdInova hebben, zij zijn bereid workshops te 
geven, bijvoorbeeld op vrijwilligersavonden, om ons te helpen 
ons te ontwikkelen en onze kennis te verbreden. 
 
We hebben een gezamenlijk pand gevonden op 
Tesselschadestraat 17. Dat is een zijstraat van de 
Kennemerstraatweg in de buurt van het ziekenhuis. Vroeger zat 
er een kleuterschool in dit gebouw. We krijgen daar onze eigen 
ruimte(s) waar ook onze materialen te vinden zullen zijn. 
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Wanneer we precies gaan verhuizen is nog niet helemaal 
duidelijk bij het verschijnen van deze nieuwsbrief. Hierover 
informeren wij u uiteraard zodra hierover duidelijkheid is. 
Streven is ergens in mei. 
 
De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis is erg enthousiast over 
de samenwerking met (Ed)Inova en ziet ernaar uit om (weer) 
samen naar een nieuw pand te verhuizen. 
 

Nieuwe wet inburgering 

Op 1 januari 2022 ging de nieuwe 'Wet inburgering 2021' van 
kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen 
gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies 
veranderen?  
 
Binnen de nieuwe inburgeringswet moeten vluchtelingen de 
Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren.  
De gemeenten zijn voor vluchtelingen verantwoordelijk voor het 
inkopen van de leerroutes.  
 
Met ingang van de nieuwe wet Inburgering ontstaan de volgende 
drie routes: 

• B1-Route: veruit de grootste 
groep inburgeraars zal de B1-
Route volgen. Binnen de 
nieuwe inburgeringswet is de 
taaleis verhoogd van niveau 
A2 naar B1. Ook wordt 
inburgering gecombineerd met 
participatie, zoals 
(vrijwilligers)werk. 

• Onderwijsroute: de 
onderwijsroute is voor 
jongeren tot 28 jaar. Het is een voltijds-traject van 
ongeveer 2 jaar. Inburgeraars studeren af op taalniveau 
B1 en krijgen een aantal noodzakelijke vakken. 

• De Z-route (zelfredzaamheidsroute): de Z-route 
(zelfredzaamheidsroute) is voor inburgeraars met een lage 
leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, 
gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de 
maatschappij. Deze route wordt niet afgesloten met een 
examen, maar is volbracht na een eindgesprek met de 
gemeente en het behalen van een minimale urennorm van 
1.600 uur. 

De leerroute wordt vastgesteld in het Plan Inburgering en 
Participatie (PIP). 
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Nieuwe materialen 

We ontvingen opnieuw 
een tas vol 
boeken\leermaterialen 
van Robert Witte van 
Alkmaar Kan Het. 
Ontzettend fijn! Hartelijk 
dank! We hebben dit 
moment aangegrepen 
om een start te maken 
om de materialenkast 
anders in te delen. 
Overal zit nu een 
sticker op met een 
getal van 1-4.  
Materialen met een 1 zijn makkelijk, 2 iets moeilijker, 3 nog 
moeilijker, 4 het moeilijkst. Het herindelen is nog werk in 
uitvoering, daar zijn we nog wel even mee bezig! 

Voorstellen Solveigh van Zaal 

Na het vertrek van Carla uit de werkgroep hebben we Solveigh 
bereid gevonden om onze werkgroep te komen versterken. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 
Ruim 30 jaar heb ik als juridisch secretaresse gewerkt op een 
vreemdeling- en vluchtelingenrecht advocatenkantoor.  Vooral 
het contact met mensen uit al die andere culturen, het soms 
met handen en voeten moeten communiceren, de schrijnende 
verhalen, het gevoel dat je vaak echt iets voor hen kon 
betekenen, dat alles maakte dat mijn hart bij dat rechtsgebied 
lag.  
Zowel taal als andere culturen hebben mijn warme 
belangstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik mij als 
vrijwilliger heb aangemeld voor het taalcafé. Daar ben ik iedere 
donderdagmiddag present.  
Ik hoop een extra bijdrage aan ons taalcafé te kunnen leveren in 
de werkgroep. 
Solveigh van Zaal 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Solveigh links op de foto, aan het werk met een bezoeker) 
Met vriendelijke groet, 
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Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis, 
 
 
Wil Bos 
Josje Toby 
Solveigh van Zaal 
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