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Inhoudelijk jaarverslag Stichting Taalmenu 2016
Vernieuwing websites
In 2014 begon Stichting Taalmenu aan het meerjarige project om de door de stichting
beheerde websites nt2taalmenu.nl en jekanmewat.nl zowel technisch als inhoudelijk te
vernieuwen. Dat was hard nodig, want door de snelle ontwikkelingen op het gebied van elearning dreigden onze websites in snel tempo te verouderen en begonnen ze aan
relevantie in te boeten. Ook inhoudelijk was er een moderniseringsslag nodig.
In juni 2015 werd de eerste fase van de vernieuwingsslag afgerond: de nieuwe responsieve
Wordpress-versie van nt2taalmenu kwam online. En dat had meteen resultaat: de
bezoekersaantallen lieten vrijwel direct een stijgende lijn zien.

De nieuwe, responsieve versie van nt2taalmenu.nl

In de tweede fase, gedurende de rest van 2015 en geheel 2016, kreeg de vernieuwing van de
online versie van Je Kan Me Wat prioriteit. Dat had met name te maken met de grote
instroom van vluchtelingen: de roep om hen zo snel mogelijk te laten beginnen met het

leren van de taal en met de integratie in de Nederlandse maatschappij klonk steeds luider en
duidelijker. Je Kan Me Wat, een methode van A0 tot A1, kan volgens ons daar een sleutelrol
in vervullen, aangezien de nieuwe versie geheel zelfstandig doorgewerkt kan worden op
computer, tablet of telefoon. Kortom, waar er nog veel obstakels weg te ruimen zijn
alvorens asielzoekers direct na aankomst aan een taalcursus kunnen beginnen, als ze maar
een mobieltje hebben kunnen ze toch vanaf dag één starten met Nederlands leren, namelijk
met Je Kan Me Wat.
In het vorige inhoudelijk jaarverslag spraken we de verwachting uit dat de nieuwe versie
ergens rond het begin van de zomervakantie 2016 gerealiseerd zou zijn. Dat bleek te
optimistisch, de praktijk was weerbarstiger. Met name de technische details en de finetuning
van de weergave van de methode op de verschillende formaten voor mobieltjes bleken voor
meer werk te zorgen dan aanvankelijk was ingeschat. Uiteindelijk duurde het tot februari
2017 voordat de methode definitief gelanceerd kon worden. Nogmaals willen we hier onze
grote dank uitspreken voor het Amsterdamse bedrijfsleven, dat ons via ‘De tafel van BASTA’
(Bedrijfsleven Amsterdam Samen Tegen Armoede) in staat stelde om 4 licenties aan te
schaffen van het benodigde softwareprogramma Adobe Captivate om het programma te
vernieuwen.

De nieuwe online versie van Je Kan Me Wat

Ondertussen werd eind 2016 ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de derde
fase van de vernieuwingsslag: de modernisering van het overige materiaal op
nt2taalmenu.nl. De eerste stap die daarvoor nodig was, was het onderbrengen van
nt2taalmenu.nl bij een nieuwe, Nederlandse host om de technische problemen die ons
bleven plagen bij de oude, Duitse host definitief op te lossen. Ook die stap is inmiddels
succesvol afgerond: de verhuizing van de site naar de nieuwe host is achter de rug en niets
staat ons meer in de weg om in 2017 de vernieuwing van het overige materiaal voortvarend
aan te pakken.

Open Leercentrum
Naast onze websites is het Open Leercentrum in Amsterdam West een belangrijk speerpunt
voor Stichting Taalmenu. Het Open Leercentrum is een open en drempelloze voorziening

voor gratis basiseducatie op buurtniveau, waar iedereen welkom is om binnen te lopen, zijn
leerwens kenbaar te maken en na een kort intakegesprek direct aan de slag te gaan met
leren. De begeleiding wordt verzorgd door deskundige vrijwilligers.
Ook in 2016 draaide het Open Leercentrum weer prima. Het project 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. Vooral de maandagen en de woensdagen hebben soms te kampen met
topdrukte.
Het Open Leercentrum wordt ook door doorverwijzers als ABC West, DWI en UWV steeds
meer gezien als een betrouwbaar adres waar de doelgroep gezien de kwaliteit van het
aanbod met een gerust hart naar doorverwezen kan worden. Het Open Leercentrum
verzorgde ook in 2016 weer vier dagdelen per week in Amsterdam West: drie in Bos en
Lommer (de Mansveltschool) en één in de Spaarndammerbuurt (in de bibliotheek in de
Spaarndammerstraat). Verheugend is ook dat de samenwerking met andere organisaties
heeft geresulteerd in succesvolle open inloop-projecten in de Baarsjes (in de Willem
Schoutenstraat, door Akros) en in buurtcentrum de Horizon in Westerpark (de zogenaamde
‘OLC-dochters’, in samenwerking met Stichting Social-Tech). Ook in Amsterdam Oost heeft
ons project navolging gevonden: daar is al enige tijd het Open Leercentrum in Post Oost
actief. Met deze organisaties onderhouden we goede contacten, wat in 2016 onder andere
resulteerde in een gezamenlijke scholingsdag voor de vrijwilligers.
Stichting Taalmenu heeft in 2016 ook contact gezocht met DWI Amsterdam, de OBA, Leef en
Leer en het ROCvA om de mogelijkheden van een bredere verspreiding in Amsterdam van
het concept van het Open Leercentrum te inventariseren. Kern van het plan is om in
meerdere vestigingen van de OBA open inlopen te organiseren, waarbij het ROCvA voor de
docenten zorgt die de begeleiding van de deelnemers en de vrijwilligers voor hun rekening
nemen. Inmiddels is er een eerste verkennend gesprek geweest, en het ROCvA en de OBA
bespreken het voorstel intern.

Financiën en toekomstperspectief
In 2015 moesten we melden dat we helaas op een negatief resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening van -1815 euro uitkwamen. Dit tekort was voornamelijk te wijten aan de
dringend noodzakelijke investeringen in de vernieuwing van Je Kan Me Wat en
NT2taalmenu.nl. Gelukkig kunnen we voor 2016 melden dat we dit negatieve resultaat
hebben kunnen compenseren, vooral door hogere reclame-inkomsten via Google Ads op
onze sites. Ook na reservering van 4100 euro voor werkzaamheden in 2017 voor de derde
fase van het moderniseringsproject van nt2taalmenu steeg het eigen vermogen van de
stichting van 325 naar 588 euro.
De gezonde financiële ontwikkeling stemt op zich tevreden. Ook zijn we als stichting heel blij
dat we met een bescheiden budget toch dagelijks zo’n 3000 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’.

Hoewel het budget sinds de succesvolle lancering van de nieuwe versie van nt2taalmenu dus
iets ruimer is geworden zouden wij de zo dringend noodzakelijke aanpassingen van onze
websites liefst nog veel voortvarender aanpakken. Die voortvarendheid wordt o.i. vaak nog
teveel geremd door de krapte van het beschikbare budget. En er is nog zoveel te doen.
Waren de ontwikkeling van de nieuwe, responsieve versie van nt2taalmenu.nl en de
modernisering van Je Kan Me Wat al zeer veeleisende, arbeidsintensieve klussen, de derde
fase zal waarschijnlijk nog veel arbeidsintensiever blijken gezien de grote hoeveelheid te
moderniseren materiaal en de wenselijkheid om ook nieuw materiaal te ontwikkelen dat
recht doet aan de eisen van vandaag. Dat houdt ons echter niet tegen om ook in 2017 weer
met vereende krachten en met frisse moed verder te werken aan het realiseren van onze
doelen. Inmiddels is een start gemaakt met de vernieuwing van de spreekoefeningen voor
A1. Een instructievideo in verschillende talen voor het gebruik van Je Kan Me Wat is op het
moment in voorbereiding, evenals een digitale versie van de voortgangstoetsen van Je Kan
Me Wat.
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