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• NT1- docent 

• Adviseur Meierijstad, Bernheze
• Projectleider IBN, Eindhoven
• Leespanel Eindhoven, CBS

• Auteur Handboek NT1/Leren in de Educatie

• EPALE-ambassadeur

• Onderzoekscommissie Expertisepunt 
Basisvaardigheden 

• Bedenker KLASSE! (2018)

• 30 jaar in het vak 



NT1’ers zijn de Nederlands-sprekenden. Jan, Annie, Thomas en 
Lieke. Nederlands is hun voorkeurstaal. Die taal gebruiken ze de 
hele dag. Ze hoeven geen spreekles. Praten kunnen ze prima. 
Soms heten ze ook Mohammed, Ahmed of Sofia. Dat kan. Maar 
hun spreken is in orde.

NT2’ers zijn de Anderstaligen. Zij zijn nieuw in Nederland en 
hebben Nederlands als tweede taal. Soms wonen ze al langer in 
Nederland, maar de taal spreken blijft een probleem. Ze kunnen 
zich onvoldoende uitdrukken in de nieuwe taal. Vooral het 
spreken moet eerst in orde zijn, anders kun je niet verder in onze 
maatschappij. Ze zijn dagelijks bezig met het trainen van de taal.

Over NT2 ga ik het NIET hebben.



NT1: de Nederlandstaligen

We kunnen ze niet vinden, ze komen niet naar de lessen, 
al jaren niet. Toch zijn er veel mensen met een 
leervraag.

1. Waarom komen ze niet?

2. Wie zijn ze?

3. Wat kunnen we doen in Utrecht?

4. Wat kunnen jullie doen?



Kent u iemand?



Basiseducatie in Utrecht: gemeente actief, maar beperkt zicht op 
effect van de inspanningen
do 15 okt 2020, 10:10

De gemeente Utrecht doet veel op het gebied van basiseducatie: het 

leren van taal, rekenen en digitale vaardigheden aan volwassenen. 

Toch wordt een heel groot deel van de doelgroep niet bereikt, zo 

blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht. De Rekenkamer 

stelt dat het helpt als de gemeente meer zou weten over de 

doelgroep, meer afspraken zou maken over verantwoording, zich 

meer richt op Nederlandstalige laaggeletterden en rekenen, kiest 

voor een meer integrale aanpak en er ook de werkvloer en de 

werkgever bij betrekt. 

Beter inzicht nodig in doelgroep, resultaten en maatschappelijk 

effect.



BEELDVORMING



En dan 2,5 miljoen keer ?
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WIE ZIJN HET?
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NT1’ERS TE VINDEN,
BENADEREN EN WERVEN
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Kent u iemand?



Wat kan iets betekenen 

voor Fatima? 

Wie kan iets betekenen 

voor Wesley?



Wie wil meedenken 

over Gerard? 

Wat zou Elly willen?



Marian Janssen-de Goede

Projectorganisatie 
Ontwikkelaar van KLASSE!

06-45798586
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