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Beleidsplan Stichting Taalmenu voor 2021

1. Wat willen wij?
‘Echte democratie begint bij de vrije beschikbaarheid van kennis voor iedereen’ zei Thomas
Piketty in een interview op de Nederlandse tv. En daar zijn wij het volmondig mee eens.
Zeker als het gaat om de positie van anderstaligen in de Nederlandse maatschappij. Wie de
taal niet spreekt kan vaak niet goed meedoen en heeft minder kansen om zich te
ontwikkelen tot een volwaardig lid van in onze moderne kennismaatschappij. Erger nog: ook
voor de volgende generatie of zelfs generaties dreigt een minder goede uitgangspositie.
Goed taalonderwijs is dus een must, maar juist dat staat de laatste jaren zwaar onder druk.
Asielzoekers en andere inburgeraars moeten zelf de gedereguleerde markt op om een cursus
te zoeken en te betalen. Niet makkelijk als je laaggeletterd bent en de weg niet weet. Daar
komt bij dat er steeds meer kritiek komt op de kwaliteit van de inburgeringscursussen.
Resultaat is soms dat inburgeraars duizenden euro’s hebben geleend om een cursus in te
kopen, maar nog weinig of zelfs niets opgeschoten zijn in hun traject naar het
inburgeringsexamen. Wellicht zullen de plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel van
minister Koolmees wat verbeteringen brengen; aan de andere kant geeft de verhoogde eis
van B1 als standaard voor inburgeraars reden tot zorg: hoe realistisch is die verhoogde eis
als de huidige eis (niveau A2) al voor velen niet binnen de gestelde termijn haalbaar bleek?
Ook voor de grote groep anderstalige laaggeletterden zijn er minder plaatsen beschikbaar in
officiële taaltrajecten, en ook zij zijn dus vaak aangewezen op taalmaatjes en andere
vrijwilligers. Al met al zijn er dus genoeg redenen voor Stichting Taalmenu om zich te blijven
inzetten voor goed nt2-onderwijs. Stichting Taalmenu wil een bijdrage leveren aan goede,
algemeen toegankelijke en zo mogelijk gratis educatie voor iedereen, met name voor
iedereen die onze taal nog niet (genoeg) machtig is. Iedereen zou vrije toegang moeten
hebben tot goed lesmateriaal om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zijn of haar
uitgangspositie in onze maatschappij te versterken. Daarom maken wij de gratis website
nt2taalmenu.nl, met een breed aanbod op alle niveaus, van A1 tot B2.

2. Situatieschets: hoe staan we er voor?
nt2taalmenu.nl
Nt2taalmenu is een veelgebruikte en populaire website, zowel bij cursisten en docenten van
professionele taalaanbieders als bij mensen die proberen zelf de Nederlandse taal beter
machtig te worden, eventueel bijgestaan door vrijwilligers en/of taalcoaches. De site
voorziet al sinds de lancering in 2006 duidelijk in een behoefte en heeft een eigen plaats en
bestaansrecht binnen het aanbod dat op internet te vinden is voor nt2. Met name voor de
niveaus A1 en A2 en voor lager opgeleiden is er op onze site een gratis, omvangrijk en
relevant aanbod aan oefeningen te vinden.
In 2014 werd begonnen aan een meerjarig project van technische en inhoudelijke
vernieuwing van de site. In 2017 is ook het materiaal voor het hoogste niveau, B2, uitgebreid
met schrijf- en grammaticaoefeningen. In 2018 kregen we hulp van Stichting ICT4Free bij het
meerjarige project om de site zowel technisch als inhoudelijk aan te passen aan de moderne
eisen voor een taalwebsite.
Al met al is de site een zeer effectief instrument om het in de statuten genoemde doel te
verwezenlijken: ‘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’.
Het verheugt ons dat de bezoekersaantallen al sinds 2015 weer een aanhoudende stijgende
lijn laten zien. Op het moment bezoeken gemiddeld zo’n 4000 mensen per dag de site.
Je Kan Me Wat

De online versie van Je Kan Me Wat

Het ontwikkelen van een nieuwe versie van Je Kan Me Wat was een belangrijke stap vooruit.
Je Kan Me Wat is een volledige methode van A0 tot A1, besteedt aandacht aan alle aspecten
van het leren van een taal, is goed zelfstandig te gebruiken, is geschikt voor laaggeletterden
en minder studievaardige cursisten, en last but not least: het is geheel gratis.

2018 t/m 2020: de samenwerking met Stichting ICT4Free en de afronding van het
meerjarenproject
In 2018 hebben we met hulp van Stichting ICT4Free hard gewerkt aan de modernisering van
onze site. De resultaten waren spectaculair: de hele site is gestroomlijnd en heeft een
nieuwe, modernere opmaak. Technische problemen zijn opgelost, er zijn nieuwe onderdelen
toegevoegd (spreken A1, oefentoetsen lezen voor inburgering), de site is veel
gebruikersvriendelijker geworden, en verder zijn o.a. alle leesteksten van niveau A1, A2 en
B1 gemoderniseerd.

de nieuwe versie van nt2taalmenu.nl

Het jaar 2019 werd grotendeels besteed aan de afrondende werkzaamheden. Daarnaast
werd ook gewerkt aan uitbreiding van het materiaal. Alle oefeningen van de niveaus A2 t/m
B2 werden, voor zover dat nog nodig was, gemoderniseerd. Ook werd het aanbod in het
onderdeel muziek ruim verdubbeld. Vervolgens werd het onderdeel ‘Woorden leren’ van
niveau A1 aangepakt.
Met het afronden van deze werkzaamheden in februari 2020 is het in 2014 begonnen
meerjarige project van technische en inhoudelijke vernieuwing succesvol afgerond. Alle
oefeningen zijn waar nodig aangepast aan de actualiteit, de site heeft een moderne en
aantrekkelijke opmaak gekregen en werkt zonder problemen op pc’s, tablets en telefoons. In
2020 hebben we vervolgens verder gewerkt aan de verbetering van technische aspecten van
de site (o.a. laadsnelheid en zoekmachinevriendelijkheid) en aan de uitbreiding van de site
met nieuw materiaal (o.a. een alternatieve versie van niv. A1 met Engelstalige uitleg en
instructies, leesteksten geschiedenis voor niv. B1).

3. Wat zijn de plannen?
Zoals hierboven al vermeld, is in februari 2020 het in 2014 begonnen meerjarige project van
technische en inhoudelijke vernieuwing succesvol afgerond. Er staat nu een stevige basis. In

2021 kan het vizier dan ook gericht worden op verdere inhoudelijke uitbreiding en
verbetering. De plannen voor 2021 voor de site zijn:












de snelheid van de site verder verbeteren.
de zoekmachine-vriendelijkheid optimaliseren.
Het afronden van de alternatieve versie van niveau A1 met Engelstalige uitleg en
instructies (dit omdat veel mensen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken en
geen hulp hebben, b.v. asielzoekers, de Nederlandstalige uitleg en instructietaal vaak
te moeilijk vinden).
de leesteksten van A2 lezen - geschiedenis omwerken naar niveau B1: er zijn al 5
teksten klaar; nog zo’n 15 teksten dienen omgewerkt en van oefeningen voorzien te
worden.
Niveau A2 spreken uitbreiden (dit onderdeel heeft nu slechts twee items: 'advies
vragen' en 'een mening geven'). We willen het in ieder geval uitbreiden met een
derde item: ‘toestemming vragen’.
Het onderdeel muziek uitbreiden met meer liedjes.
Je Kan Me Wat: het maken van een online versie van de voortgangstoets voor de
modules 13 t/m 15.
Grammatica B1: het maken van een serie korte video’s met uitleg over belangrijke
aspecten van de Nederlandse grammatica.

Uiteindelijk is ons streven tweeërlei. Enerzijds het bieden van waardevol oefenmateriaal ter
aanvulling van het aanbod van een taalcursus.
Anderzijds willen we ook zelfstudie faciliteren: we willen genoeg oefenmateriaal van goede
kwaliteit op onze site aanbieden om een gemotiveerd iemand, eventueel geholpen door
bijvoorbeeld een taalcoach, de kans te geven om (voor zover mogelijk) in ieder geval tot
niveau A2 zelfstandig te kunnen leren. We realiseren ons daarbij natuurlijk dat online leren
ook zijn beperkingen heeft, bijvoorbeeld op het gebied van spreken (een computer spreekt
nu eenmaal niet terug).
De financiële middelen om alle plannen uit te kunnen voeren waren in het verleden vaak
beperkt. Gelukkig zijn de reclame-inkomsten ook in 2020 weer iets gestegen. Een
substantieel deel van de reclame-inkomsten zal ook in 2021 voor de geplande
werkzaamheden kunnen worden ingezet. Met het oog op de toekomst zou het echter een
goede zaak zijn als we minder afhankelijk worden van reclame-inkomsten, die nu onze enige
substantiële inkomstenbron zijn. Externe financiering zou dus een uitkomst zijn. Helaas is dat
makkelijk geconstateerd, maar moeilijker te realiseren. We hebben wel de nodige stappen
gezet; zo heeft Stichting Taalmenu al enige tijd de ANBI-status. Tot grote giften of subsidies
heeft dat helaas nog niet geleid. We zullen echter ook in 2021 blijven proberen onze
budgettaire middelen uit te breiden, hetzij via subsidie, hetzij via particuliere giften.
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