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Werk aan je taal! Voorstel lesprogramma 
Hoe taalvaardigheid moet je zijn als je werkt in de techniek? Wat vraagt het bedrijfsleven van jou 
in een circulaire economie? Met een veranderende markt en de nodige overheidsregels? 
Bedrijven, leerlingen van roc’s en het taalhuis, werken samen aan een antwoord. Want je bent 
nooit uitgeleerd. 
 
Doelgroep 
Jonge werknemers en werkgevers in de techniek 
Studenten laatste leerjaren roc 
 
Probleem 
Een baan in de techniek betekent een leven lang leren. Dat voorkomt uitval op latere leeftijd. 
Bovendien, bedrijven moeten zich blijven ontwikkelen in deze mondiale, circulaire economie. 
Ontwikkelingen in de technologie gaan razendsnel. Dat vraagt om goede taal- en 
computervaardigheden. Helaas is in Zutphen-Lochem 13-16 procent van de beroepsbevolking 
laaggeletterd. En onder jongeren neemt de laaggeletterdheid toe. 
 
Voorstel  
Lesmethode voor het mbo over het belang van taal- en digitale vaardigheid. Met lessuggesties op 
diverse niveaus. De serie krijgt vorm dankzij een verkenning bij koploperbedrijven. Hiervoor werkt 
In gewone taal samen met een taalhuis en roc’s. Eventueel met hulp van een stagiaire. In de serie 
leren jongeren hoe laaggeletterdheid ontstaat en hoe je dit kunt voorkomen. Welke 
taalvaardigheid hebben ze nodig om hun ambities waar te maken? Ze krijgen extra 
taalondersteuning (via taalhuis) aangeboden. Ze gaan in gesprek met werkgevers en (jonge) 
werknemers. De serie leidt bijvoorbeeld tot een bedrijfsbezoek, een voorlichtingstoer van jongeren 
langs industrieterreinen, of een gesprek met werkgevers. 
 
Opbrengsten 
Bewustwording toekomstige werknemers over taalvaardigheid en vergroten van hun 
taalvaardigheid.  
Bewustwording bij bedrijfsleven, tijdens voorverkenning en uitvoering van dit project. 
Netwerken tussen bedrijfsleven, taalhuis en roc’s. 
 
Aanbeveling  
Gerard Huis in ’t Veld, Voorzitter Stuurgroep Taalhuis Lochem-Zutphen 
Het is een toenemend maatschappelijk probleem dat te veel jongeren het MBO verlaten met te 
weinig taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Hierdoor verminderen hun kansen op een goede 
positie op de arbeidsmarkt. Dit project signaleert dit probleem en wil op goede interactieve wijze 
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(studenten, jonge werknemers en werkgevers samen) een bijdrage leveren om dit probleem 
bespreekbaar te krijgen en tegelijkertijd er ook iets aan te doen.  
Gerard Huis in ’t Veld 
Voorzitter Stuurgroep Taalhuis Lochem-Zutphen; het taalnetwerk met vele partners in Lochem en 
Zutphen.  
 
 
 21 oktober 2017 
 
Judith Kars 
 
 
 
 
 


