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Om mee te kunnen doen in de maatschappij en je dromen waar te maken, heb je basis-
vaardigheden nodig. Daarnaast zijn zelfvertrouwen en zelfinzicht essentieel om verder te 
komen. Het cursusaanbod van de Toolkit Empowerment geeft laaggeletterden de kans 
om te werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht. 
 
Elke deelnemer heeft andere wensen en leervragen en volgt een eigen pad als het op  
zelfontwikkeling aankomt. Waar de een precies weet wat hij of zij wil in de toekomst, is 
dat voor een ander misschien nog niet zo duidelijk. Als je eerst ontdekt wat je wilt in het 
leven en beseft wat je al kunt, motiveert dat om vervolgens ook te werken aan vaardig-
heden die nodig zijn om je doel te bereiken.  
 
Het kan ook zo zijn dat iemand al een cursus basisvaardigheden volgt en een extra  
stimulans kan gebruiken. In de vorm van meer zelfvertrouwen en een doel voor de  
toekomst. Er is voor elke deelnemer een ideale route en materiaal dat daarbij past. Hier-
onder wat voorbeelden uit de praktijk, ter inspiratie voor de werving en doorverwijzing 
van deelnemers.  
 
De route van...  
 

Nel (48) werkte altijd in de schoonmaak voordat ze moeder werd. 
Haar man werkt en regelt thuis de financiën. Hun kinderen zijn nu 
het huis uit. Nel zorgde lange tijd voor haar zieke moeder, maar 
die is vorig jaar overleden.  
 
Ze weet nog niet goed wat zij wil en wat ze kan. Ze volgt wel al 
een tijdje taalles. Dat was een grote stap. In de les doen ze het 
kaartspel In je kracht. Dit inspireerde Nel om te starten met de 
cursus In je kracht. Samen met iemand uit haar taalles nu ze ook 
als vrijwilliger in een verzorgingstehuis. 
 

Taalles à Cursus In je kracht à Vrijwilligerswerk 
 

Peter (53) heeft altijd als glazenwasser gewerkt. Totdat zijn lijf 
het niet meer aankon. Nu werkt hij in een magazijn. Maar hij 
mist zijn vrijheid een beetje. Zou een eigen bedrijf in de  
transportsector iets zijn? Wat komt daarbij kijken? En kan hij al 
die dingen wel? Hij was nooit een ster op school, zeker niet in  
rekenen. Peter start met de cursus Voor jezelf? en gaat onder-
zoeken of een eigen bedrijf bij hem past.  
 
 

Cursus Voor jezelf? à Rekenles 



 

Sita (37) is kortgeleden gescheiden. Ze komt erachter dat ze 
geen idee heeft hoe ze haar financiën moet regelen. En soms  
begrijpt ze brieven van bijvoorbeeld de gemeente ook niet goed. 
Sita start met de cursus Voor ’t zelfde geld.  
 
Ze komt erachter dat ze het leuk vindt om te leren. Ze volgt nu 
ook taalles en wil een baan gaan zoeken. Maar wat betekent dat 
allemaal? Voor de financiën? En voor de schoolgaande kinderen? 
Sita start met de cursus Jouw leven & werk.  
 

Cursus thuisadministratie (Voor ’t zelfde geld) à Taalles à Cursus Jouw leven & werk  
 

 
Esmee (26) zag op Facebook een advertentie voor de cursus  
Voor jezelf?. Dat leek haar wel wat. Ze droomt van een eigen 
webshop met zelfgemaakte kleding. Tijdens de cursus komt ze 
erachter dat schrijven en werken met de pc toch nog lastig is.  
 
Ze geeft zich op voor taal- en computerles. Ook besluit ze dat een 
eigen bedrijf voor nu nog te ingewikkeld is. Ze wil misschien wel 
solliciteren bij een kledingwinkel. Haar taaldocent verwijst haar 
naar Werkze!. 
 

Cursus Voor jezelf? à Taalles en computerles à solliciteren met de cursus Werkze! 
 
 

De vriendin van Delano (38) is meer gaan werken. Hijzelf zit al 
een tijdje zonder werk en is nu vaker bij de kinderen. Hij moet 
solliciteren, maar vindt het lastig. Hij heeft veel verschillende ba-
nen gehad, altijd kort en meerdere banen tegelijk.  
 
Hij vraagt in het Taalhuis hulp bij het schrijven van zijn cv. Zo 
komt hij snel aan een baan voor vier maanden. Daarna komt hij 
weer terug voor hulp. Ze raden hem taalles aan en een cursus om 
te ontdekken waar je goed in bent en wat je droom is. 
 
 

Sollicitatiehulp à Taalles en cursus In je kracht 
 
 



 

Toolkit Empowerment 
De cursussen In je kracht, Jouw leven & werk en Voor jezelf? zijn gebundeld in de Toolkit 
Empowerment. Deze toolkit is onderdeel van Taal voor het Leven, ontwikkeld binnen de 
pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Ook advies op maat is mogelijk. Heeft u 
bijvoorbeeld interesse in het werven van deelnemers via Facebook, dan denken wij graag 
met u mee. Binnen de pilot is hier veel ervaring mee opgedaan en we hebben inmiddels 
een landelijk goed bezochte Facebookpagina voor laaggeletterden opgebouwd. 
 
U vindt de toolkit op taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment  
 
Wilt u meer informatie of meteen aan de slag met deze materialen? Neem contact via 
info@lezenenschrijven.nl, 070 - 302 26 60 of uw lokale contactpersoon van Taal voor het 
Leven. 
 
 
  


