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Door taal
samen sterker!
Taalvrijwilligersopleiding
Tijdens de opleiding Taalvrijwilliger van Stichting
Bij Corrie heeft Saïd Edrissi zijn stage in de
taalgroepen van Samenlevingswerk Delfshaven
vervuld. Inmiddels heeft hij een vrijwilligerscontract
voor 6 maanden.
Saïd vertelt: “Voordat ik als taalvrijwilliger begon dacht ik: hoe
moet ik nou mensen helpen? Ik spreek zelf nog niet goed
Nederlands. Dit heb ik met Sara Smets van Samenlevingswerk
besproken. Zij zei: ga beginnen en doe wat je kan! De eerste keer
les geven was heel spannend. De cursisten keken me aan, wat
ik zou gaan doen? Ik zat te trillen op de stoel… ik ben gewoon
begonnen met lesgeven. ”Saïd is geboren in Marokko en is daar
niet naar school geweest. In Nederland volgde hij een aantal korte
cursussen Nederlands. Over de taalvrijwilligersopleiding zegt hij:
“Deze opleiding is de leukste opleiding die ik heb gevolgd. Ik heb
veel geleerd. De docenten helpen goed. Ook als je zegt dat je
iets niet kan. Juist dan zeggen ze: dat kan je wel. Gewoon doen!
Als taalvrijwilliger leer je veel extra: je krijgt huiswerk en je leert
opdrachten voor te bereiden voor taallessen. Het belangrijkste is
dat de cursisten je het vertrouwen geven. Dat je kan zeggen wat je
wil zeggen én dat er ruimte is om fouten te maken. Zelf leer ik ook
nog elke dag. Ik ben blij als ik les geef. Andere mensen helpen, dat
geeft mij een blij gevoel.”
Samenlevingswerk ondersteunt mensen met een uitkering om
zich te ontwikkelen, (werk)ervaring op te doen, nieuwe sociale
contacten aan te gaan en werk te vinden. Samenlevingswerk
besteedt veel aandacht aan de Nederlandse taal. Taal is essentieel
om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Sara Smets vertelt: “De stageperiode beviel zo goed dat wij graag
verder wilden met Saïd. Het is duidelijk te merken dat hij training
heeft gehad. Hij bereidt zijn lessen goed voor en brengt oefenmateriaal
mee om te gebruiken binnen de taalgroepen. Wat hij in de theorie
heeft geleerd brengt hij bij ons in de praktijk! Hij brengt rust in de
groep en is de vaste constante voor de deelnemers. Hij geeft drie
keer per week les samen met één van onze coördinatoren. We kunnen
echt op hem bouwen en zijn heel blij met hem!”

De opleiding Taalvrijwilliger duurt 12 weken, je krijgt 2 keer 3 uur per week les. Tijdens de lessen wordt er in grote
groepen, kleinere groepen en 1 op 1 geoefend hoe je als taalvrijwilliger optimale ondersteuning kan verlenen.
Interesse? Laat het ons weten!
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“De kracht
vanmijn budd die ik
y krijg is
het mooist ”

oefenen en steeds weer herhalen. Door mijn achtergrond in
de ICT verwachtte ik dat dit deel van de arbeidsmarkt ook
Engelstalig zou zijn. Echter bedrijven willen toch dat je goed
Nederlands spreekt en schrijft. Dit heb ik me niet eerder
gerealiseerd.”
De lessen binnen de HOV- training bestaan uit een deel taal,
waarbij veel aandacht aan grammatica wordt besteed. Het
tweede deel betreft de arbeidsmarkt: hoe ziet deze eruit,
hoe kan je solliciteren, waar vind je vacatures, hoe bouw je
je netwerk op? Daarnaast is iedere deelnemer gekoppeld
aan een buddy uit het bedrijfsleven. Iemand om mee te
sparren en op informele wijze een kijkje te nemen bij diverse
bedrijven . “Ik dacht altijd dat ik meteen een betaalde baan
moest hebben. Maar juist door een stage te vervullen of
vrijwilligerswerk te doen kan je je netwerk opbouwen. Dit is
een goede manier om te starten. Binnen de training was het
prettig om met mijn buddy op te trekken. Zij heeft mij goed
geholpen bij het opstellen van mijn CV en mijn motivatiebrief
in het Nederlands. Vervolgens heeft zij mij geïntroduceerd
bij iemand die over een groot netwerk in de ICT beschikt. In
november ben ik naar de Carrière Beurs in Utrecht gegaan.

Arbeidsmarkt- en taaltraining
voor Hoog- en midden
opgeleide vrouwen
Asfia Khalid heeft de training Hoog- en Midden
opgeleide vrouwen gevolgd bij Stichting Bij Corrie.
Zij is afgestudeerd in Computer Sciences in
Islamabad, Pakistan, en is sinds 2014 in Nederland.
Asfia vertelt: “Mijn verwachtingen waren dat ik vooral zou
leren over het Nederlandse bedrijfsleven, samen met allemaal
lotgenoten. In de praktijk bleek dat we ook veel aandacht
aan de verbetering van de Nederlandse taal hebben besteed.
Ik dacht dat dit minder belangrijk was. Pas later besefte ik dat
dit juist heel goed was. Om je taal te verbeteren moet je veel

“Ik heb mijn netwerk vergroot.
Ik durf nu te solliciteren”
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“Ik heb meer informatie over de
arbeidsmarkt in Nederland. En
weet nu hoe een baan te vinden“
Daarna heb ik bij 17 bedrijven gesolliciteerd. Ik kreeg 4
afschrijvingen en bij de rest kon ik op gesprek komen! Ik was
in shock dat taal zo kan helpen om uitgenodigd te worden
bij al deze bedrijven!”, vervolgt Asfia.
Meteen na de eerste sollicitatie kreeg Asfia al een fulltime
baan aangeboden als software engineer in Leidschendam.
“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is hoe ik me moet
presenteren bij een bedrijf mét ook een persoonlijke
motivatie in het Nederlands. Ik heb veel geleerd tijdens
de training, nieuwe vrienden gemaakt en eigen netwerk
opgebouwd. Ook heb ik gezien dat er veel activiteiten zijn
om werk te vinden, zoals de Carrière Beurs. Hier kan je ook
met de schoolklas naar toe gaan. Ik beveel de training van
harte aan! Als je je volop inzet dan leer je de Nederlandse
taal, je leert over de Nederlandse bedrijfscultuur en je krijgt
de kans om een eigen netwerk op te bouwen”, besluit Asfia.

Kendoe stage bij
Stichting Bij Corrie
Alle medewerkers van de gemeente Rotterdam worden
tijdens de huidige collegeperiode aangemoedigd een
korte stage te lopen bij een bedrijf of instelling in de stad.
Dit zijn de ‘Kendoe-stages’. Tijdens een Kendoe-stage
loopt een medewerker maximaal vijf dagen stage bij
een bedrijf of instelling in Rotterdam.
Johan Griffioen, operator van bruggen en sluizen in Rotterdam,
koos voor een stage bij Stichting Bij Corrie. Johan vertelt het
volgende over zijn ervaringen: “Mijn Kendoestage is zeer leerzaam
geweest. Ik heb gezien hoe zinvol het werk van de Stichting Bij
Corrie is. Het geduld en de passie van de medewerkers en de
vrijwilligers is heel belangrijk! Iedereen draagt bij aan het
verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en participatiemogelijkheden van migranten in onze mooie stad. Zo ondersteunt
Bij Corrie met al haar vrijwilligers bij het ‘Samen Mee Doen In
Rotterdam’, allemaal de schouders eronder. Hier zijn dus altijd
ook nieuwe vrijwilligers voor nodig! Zeg het voort!”

Appeltjes van Oranje 2016
Het was een spannende race om de Appeltjes van
Oranje 2016. Na de stemweek in december 2015
werd Stichting Bij Corrie uitgenodigd voor de landelijke
selectiedag op 15 januari 2016. Deze dag stond in
het teken van presentaties van 40 geselecteerde
vrijwilligersorganisaties over ‘Samen Zelf Doen’
aan het bestuur van het Oranjefonds. Lia Trum
en Edmond Meulens hebben vol verve Stichting
Bij Corrie vertegenwoordigd tijdens deze dag!

meer bereiken! Samen kunnen we elkaar verder helpen; de
gelukkigste mensen zijn die mensen die elkaar nodig hebben.”
Na de landelijke selectiedag zijn nog 9 initiatieven over die
meedingen naar de Appeltjes van Oranje 2016. In mei worden
zij uitgenodigd naar het paleis Noordeinde te komen voor een
ontmoeting met koning Willem Alexander en koningin Maxima.
De winnaar wordt dan bekend gemaakt. Stichting Bij Corrie is niet
door naar deze laatste ronde. Graag willen wij iedereen bedanken
die ons hebben gesteund. En wij wensen de finalisten veel succes!

Ed is al geruime tijd vrijwilliger bij Stichting Bij Corrie en actief
als leermeester op het Ambachtsplein. Hij vertelt over zijn
ervaringen tijdens deze dag: “Het was gewoon geweldig. In
één woord fantastisch. Het was voor mij de eerste keer dat ik
mij in het publiek toon bij mensen die ik niet ken en vertel over
mijn ervaringen. Ik vond dat spannend en dacht eerst dat het
niet goed zou aflopen. Toen ik op het podium stond had ik
opeens wel zelfvertrouwen. Ik dacht: Ik kan het! Ik heb verteld
over hoe wij mensen binnen zien komen bij het Kopblok en het
Ambachtsplein. Ze zijn somber, zonder een idee wat ze kunnen
doen. Na een tijdje zie je een grote verandering: openheid en
vertrouwen. Opeens zie je het licht aan gaan bij mensen die
zonder hoop en zonder verwachtingen binnen waren gekomen.
Hier doe ik het voor! Mensen hebben elkander nodig, de wereld
draait om de mens. Met passie en liefde blijf ik doen waar ik
goed in ben, als de ander blij is ben ik dat ook. Van deze dag
heb ik geleerd: je moet gewoon durven. Als je durft kan je
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Taal Dichtbij
Werkt 2015
Prija Baboelall en Irina de Vries zijn
trajectbegeleiders Taal Dichtbij Werkt
2015. Ook zorgen zij voor de koppeling
met de bedrijven en organisaties waar
de cursisten hun werkervaringsstage
vervullen. Prija vertelt: “De cursist geeft
aan bij welk type bedrijf hij of zij stage wil
lopen. Samen zoeken we een geschikte
stageplek. De bedrijven en organisaties
waar we mee spreken zijn enthousiast
en betrokken. Zij zien het nut in van
de cursisten een kans te geven op de
werkvloer, het belang van taalverbetering
en willen hierin een helpende hand
bieden! Voor de cursisten is deze stage
belangrijk om zowel de Nederlandse taal
te oefenen als werkervaring op te doen.
Het is mooi te zien dat cursisten die bij
de intake amper Nederlands durfden
te spreken tijdens hun stage volop mee
doen met de Nederlandse taal. Ze geven
aan: Ik wil Nederlands spreken zodat ik
hier kan wonen, werken én verder kan“.
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Ruimtes huren
Zowel op Zuid als op Noord kun je Bij
Corrie ruimtes huren voor een vergadering,
presentatie, een borrel of workshops.
Voor reserveringen of informatie kun je
contact opnemen met Tornante Trainingen
via info@tornantetrainingen.nl of
telefonisch 010 – 742 04 65.

Heb je een idee
voor Bij Corrie
Heb je een idee voor Bij Corrie of heb je
een vraag, neem dan contact met ons op:
Riederlaan 200
3074 CL Rotterdam
1ste Pijnackerstraat 64
3036 GK Rotterdam
Telefoon
010 742 04 66
Email
info@bijcorrie.org
Website
www.bijcorrie.org
Twitter
Volg ons via @BijCorrie

Tornante Trainingen is hoofdsponsor van Stichting Bij Corrie.
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