
In Saeed Taal & Werk worden statushouders begeleid naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt. Veel statushouders die een beroepsopleiding willen gaan volgen of willen meedoen
op de arbeidsmarkt ervaren dat het huidige trainingsaanbod en de taallessen onvoldoende
aansluiten bij hun leerstijl en vaardigheden. Dit heeft verschillende redenen:

Realistische verwachtingen zijn essentieel. Veel statushouders hebben geen realistische
verwachtingen van hun eigen mogelijkheden en hun kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor raken
ze snel gedemotiveerd, vallen uit of wisselen veelvuldig van traject. Ze hebben behoefte aan een
praktijkopleiding die aansluit bij hun specifieke leerstijl en achtergrond. Een praktijkopleiding waar:

De praktijkopleiding voor statushouders richting werk en opleiding

geen of gebrekkige vooropleiding in herkomstland
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (bijv. ontheffing inburgeringsexamen)
onvoldoende maatwerkoplossingen
te grote afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

functionele taalondersteuning centraal staat
vaardigheden geleerd worden in de praktijk
intensieve persoonlijke begeleiding wordt geboden
geleerd wordt in een kleinschalige informele leeromgeving
een heldere samenwerking is tussen netwerk en betrokken instanties
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saeed taal & werk



In de rustige werkomgeving van Vakmensen Zwolle wordt gewerkt aan vaardigheden die 
nodig zijn bij het werk. Er is een fietswerkplaats, een productieafdeling en groenvoorziening, 
maar ook bij de horeca, dienstverlening en logistiek zijn mogelijkheden om ervaring op te 
doen. Naast het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden als op tijd komen en 
werkritme opdoen, vormt taalondersteuning een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Bij Saeed Taal & Werk leer je de taal van de praktijk op de werkvloer, want dat is de taal die 
je nodig hebt om met leiding en collega’s om te gaan. We leren de taal die nodig is om 
meteen te kunnen toepassen. Zo leer je bijvoorbeeld de namen van gereedschappen en 
onderdelen die je gebruikt. Er worden allerlei gespreksituaties geoefend: formele gesprekken,
maar ook de gezellige, informele gesprekken voor in de pauzes!

Taal & werk

Wil je meer info, vooraf een casus doorspreken of heb je een vraag?

Bel projectleider Arnold Messelink op 06 57 58 14 00 
Of mail naar academy@saeedzwolle.nl

Na een intake in aanwezigheid van de regievoerder wordt er
een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. De doelen worden
in samenspraak met de deelnemer vastgelegd en
bijgehouden. De deelnemer wordt, ook op de werkvloer,
intensief begeleid bij die persoonlijke ontwikkeldoelen.

Soms wordt er gewerkt in kleine groepen, vaak ook
individueel. Steeds vormt de leervraag 
van de deelnemer(s) het uitgangspunt bij de begeleiding.

Intensieve persoonlijke begeleiding

Intensieve begeleiding bij persoonlijke ontwikkeldoelen
Kleinschalige informele leeromgeving
Taalondersteuning in de functionele situaties
Ontwikkelingsplan in samenspraak met de deelnemer

De benodigde tijdsinvestering is per deelnemer verschillend en wordt in samenspraak met de
verwijzer afgesproken.

Het programma is beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-15.00 uur.

Deelnemers kunnen aangemeld worden door een mail te sturen naar academy@saeedzwolle.nl.

In het kort

http://saeedzwolle.nl/

