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Vernieuwing in 2014
In 2014 zijn de werkzaamheden in verband met de geplande vernieuwing van de websites 
die onder het beheer van de stichting vallen goed van de grond gekomen.  De reden voor de 
gewenste vernieuwing is dat het materiaal, indien er geen actie ondernomen zou worden, 
dreigt te verouderen, met name in technisch opzicht. Dat blijkt ook uit de 
bezoekersaantallen: de dalende trend in het aantal bezoekers van Nt2taalmenu.nl zette zich 
helaas door. Liep het aantal in 2012 terug van 2000 naar 1500 tot 2000 bezoekers per dag, in 
2013 daalde het naar ruwweg tussen de 1000 en 1600 bezoekers per dag. 2014 liet wederom
een lichte daling van de bezoekersaantallen zien.

In 2013 werd al begonnen met de vernieuwing van de offline versie van jekanmewat.nl. Dit 
ten eerste omdat de benodigde werkzaamheden, zeker in vergelijking met nt2taalmenu.nl, te
overzien zijn, en ten tweede omdat het bestuur dacht dat Je Kan Me Wat een leemte kon 
vullen in de  beschikbaarheid van goed en gratis materiaal voor beginnende NT2-leerders. Er 
is met ETV gesproken over opname van Je Kan Me Wat in het aanbod van oefenen.nl. 
Daarvoor was de technische vernieuwing wel een voorwaarde, zodat de methode ook voor 
tablets en smartphones geschikt zou zijn.
Het audio-materiaal van Je Kan Me Wat werd opnieuw opgenomen , de boekjes van de 
hoofdstukken zijn doorgenomen op spel- en andere foutjes, en het docentenmateriaal is 
uitgebreid. Helaas bleek er in 2013 geen budget meer te zijn voor de geplande start van het 
aanpassen van het online materiaal. 

Begin 2014 is de wegens het  te krappe budget lang uitgestelde vernieuwing van 
nt2taalmenu.nl dan eindelijk van start gegaan. De site wordt momenteel geheel nieuw 
opgezet in Wordpress, krijgt een overzichtelijker indeling en wordt op termijn ook geschikt 
gemaakt voor tablets en smartphones. Verder is een bescheiden begin gemaakt met het 
plaatsen van nieuw materiaal op nt2taalmenu.nl, en is de redactie uitgebreid met nieuwe 
vrijwilligers. Er is een hoofdredactie opgericht, bestaande uit René den Nijs, Frans Snik en Ed 
Kniesmeijer, en een redactie met Ad Appel, Toos v.d. Linden, Uke Veenstra, Ineke Kunst, Pieter 
Dijkshoorn en enkele andere collega’s die op ad-hoc basis een bijdrage willen leveren.  Jeroen 

www.nt2taalmenu.nl

www.openleercentrum.com

www.jekanmewat.nl



Sikkema werd bereid gevonden technische assistentie te verlenen bij het vernieuwen van 
nt2taalmenu.nl. De nieuwe versie van nt2taalmenu in Wordpress zal naar verwachting begin juni 
online gezet worden. Daarna zal de technische vernieuwing van de online versie van Je Kan Me Wat 
prioriteit krijgen, en zal getracht worden nt2taalmenu ook inhoudelijk verder te vernieuwen.

Open Leercentrum
Het Open Leercentrum in Amsterdam West heeft zich in 2014  stabiel verder ontwikkeld. Het 
Open Leercentrum blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien: de doelgroep weet ons goed 
te vinden en komt Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen of het 
Staatsexamen, zijn computervaardigheden oefenen etc. Het Open Leercentrum wordt ook 
door doorverwijzers als de Taalwijzer, ABC West en DWI steeds meer gezien als een 
betrouwbaar adres waar de doelgroep gezien de kwaliteit van het aanbod met een gerust 
hart naar doorverwezen kan worden.  Helaas moest er wegens een lagere 
subsidietoekenning door Stadsdeel West voor gekozen worden om het dagdeel op 
donderdag in De Horizon te laten vervallen, zodat er 5 dagdelen overbleven: 2 in de 
Spaarndammerbuurt (in de bibliotheek en De Horizon) en drie in Bos en Lommer. Goed 
nieuws was dat Akros liet weten graag te willen samenwerken met het Open Leercentrum 
om in 2015 ook in De Baarsjes (Willem Schoutenstraat) een Open Inloop te organiseren.
Ook de groep vrijwilligers die actief is binnen het Open Leercentrum liet een grote mate van 
stabiliteit zien. Er was ook in 2014 een vaste groep  van 14 vaste vrijwilligers. Er is ook in 
2014 door het Open Leercentrum weer samenwerking gezocht en gevonden met een aantal 
relevante organisaties op educatief gebied, zoals ABC Buurvrouwen, Mixen in Mokum, de 
Vrouwenacademie West, Gilde Samenspraak, de bibliotheek, enzovoort. 

Buurtschool voor Volwassenen
In 2013 is het project  ‘Buurtschool voor Volwassenen’ in Amsterdam Nieuw West in 2013 
van start gegaan: in een pand in de Karel Klinkenbergstraat worden groepslessen NT2 
gegeven. De cursisten betalen een bescheiden bedrag (€2,50) per les voor de materialen. De 
docenten werken als vrijwilliger, waardoor er verder voor de cursisten geen kosten zijn. Het 
project loopt inmiddels goed; er zijn op drie avonden en twee ochtenden lessen in groepen 
van 8 tot 10 cursisten, die door 2 docenten begeleid worden. Er zijn ook goede contacten 
met DWI, dat veel cliënten naar de Buurtschool doorstuurt. Ook de uitwisseling tussen het 
Open Leercentrum en de Buurtschool verloopt tot tevredenheid: cursisten worden onderling 
doorverwezen, en ook vrijwilligers maken soms de overstap van het ene naar het andere 
project. Wel jammer is dat aan de grote vraag naar groepslessen niet helemaal voldaan kan 
worden door een tekort aan docenten.

Financiën en toekomstperspectief
Over de financiële situatie kan gemeld worden dat het ons ook in 2014 weer is gelukt om 
met aanhoudende zuinigheid de tering naar de nering te zetten. Het resultaat was 
uiteindelijk een positief saldo van 15 Euro. Verder is er een bedrag van 1100 Euro 
gereserveerd voor werkzaamheden in verband met de vernieuwing van nt2taalmenu in 



2015. Het stemt op zich tevreden dat we met een zeer bescheiden budget toch dagelijks zo’n
2000 mensen van dienst kunnen zijn in hun streven een betere aansluiting te vinden met de 
Nederlandse samenleving door het leren van de taal. Daarmee realiseren we o.i. naar 
vermogen het in de statuten gestelde doel:  ‘het bevorderen van de integratie van 
allochtonen in de Nederlandse samenleving, het vergroten van de kennis van de Nederlandse
taal bij allochtonen en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan allochtonen in 
Nederland’.
De aanhoudende krapte van het budget heeft wel gevolgen voor het tempo van de zo 
dringend noodzakelijke aanpassingen van onze websites aan de eisen van de huidige tijd. De 
benodigde aanpassingen, met name het omzetten van bestanden naar HTML5, zijn zeer 
arbeidsintensief, en dus duur. De voortvarendheid waarmee we deze problemen zouden 
willen aanpakken wordt o.i. vaak nog teveel geremd door de krapte van het beschikbare 
budget.
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