
(TAAL)ACTIVITEITEN

Tilburgse jongeren van Campus 013 en ROC Tilburg locatie 
Wandelboslaan in gesprek met onderzoeksbureau Youngworks.

               VOOR JONGEREN



GOSWIN KONINGS VAN CUBISS

“Wij zijn heel blij met het onderzoek van 

Youngworks. We wisten al wel dat het  

moeilijk is om jongeren te motiveren met 

taal aan de slag te gaan. Nu weten we  

beter waarom dat lastig is en hoe we  

het makkelijker kunnen maken.”

INLEIDING

Veel mensen in Nederland kunnen niet goed  
lezen en schrijven. Dat is lastig, want je hebt 
deze vaardigheden heel vaak nodig.  
Denk maar eens na.

• Hoe bestel je iets lekkers te eten in een 
 restaurant, als je de menukaart niet kunt lezen?
• Hoe koop je een treinkaartje 
 als je de automaat niet begrijpt?
• Wat zet je in een e-mail aan je baas, 
 als je hem iets wilt vragen?

Cubiss wil er voor zorgen dat iedereen in Brabant 
goed kan lezen en schrijven. Dit doen we niet 
alleen, maar samen met heel veel partners. 
Bijvoorbeeld bibliotheken, scholen, gemeentes 
en de Provincie Noord-Brabant. Cubiss vindt 
het extra belangrijk dat jongeren goed kunnen 
lezen en schrijven. En dat ze dat blijven doen, 

ook als ze niet meer op school zitten. Want als 
je weinig leest, dan verleer je het. Terwijl je het 
de rest van je leven ook moet kunnen. We willen 
graag activiteiten organiseren voor jongeren. 
Activiteiten waardoor ze beter worden in lezen en 
schrijven en waardoor ze taal leuker gaan vinden. 
Maarwat kunnen we dan het beste organiseren?

Onderzoeksbureau Youngworks praatte met 
jongeren in Tilburg en vroeg ze om hun mening.

In dit document lees je:
• Wat voor type jongeren we gesproken hebben;
• De reacties van deze jongeren op vier  

voorbeeld-activiteiten;
• Ideeën voor activiteiten van de jongeren 

zelf en van youngworks;
• Algemene tips van youngworks over 

het motiveren van jongeren.



Youngworks heeft 30 jongeren van 14 jaar 
en ouder gesproken. Allemaal leerlingen van 
vmbo-school Campus 013 of mbo-school ROC 
Tilburg locatie Wandelboslaan.

De jongeren zijn in 4 groepen te verdelen:
• Groupies
• Onzekeren
• Explorers
• Nieuwkomers

JONGEREN GROEPEN

GROUPIES

GEEN INTERESSE IN (TAAL)ACTIVITEITEN

INTERESSE IN (TAAL)ACTIVITEITEN

C
R

E
A

T
IE

F
 /

 S
O

C
IA

A
L

TA
A

L / S
O

C
IA

A
L

EXPLORERS

ONZEKEREN

NIEUWKOMERS

Willen niet

Staan open voor  
leuke, nieuwe  
ervaringen en 
contacten

Durven niet

Staan open voor  
nuttige taal-
activiteiten en 
nieuwe contacten



• Nieuwkomers hebben last van hun taalachterstand. 
Ze willen graag beter worden in Nederlands.

• Nieuwkomers willen leerzame activiteiten, 
leuk is mooi meegenomen.

• Nieuwkomers willen graag nieuwe mensen 
 leren kennen.

• Mbo ‘ers niv 3-4 en vmbo-t.

• Explorers vinden taal niet belangrijk. Ze hebben geen 
zin om taalactiviteiten te doen.

• Explorers hebben zelfvertrouwen. Ze doen graag 
nieuwe dingen en ontmoeten graag nieuwe mensen.

• Explorers vinden creatieve activiteiten leuk.

• Mbo ‘ers niv 3-4 en vmbo-t.

• Onzekeren vinden zichzelf slecht in taal.  
Ze denken dat ze niet beter kunnen worden.  
Ze hebben daarom geen interesse in taalactiviteiten.

• Onzekeren zijn vaak meisjes.

• Onzekeren vinden nieuwe dingen eng. 
 Activiteiten doen ze het liefst met mensen die ze al kennen.

• Vmbo’ers en mbo’ers.

GROUPIES

EXPLORERS

ONZEKEREN

NIEUWKOMERS

• Groupies vinden taal niet belangrijk. 

• Groupies brengen veel tijd door met hun vrienden.
 Ze hebben weinig tijd voor andere dingen. 

• Groupies zijn doeners. 

• Groupies zijn gevoelig voor groepsdruk. Ze vinden het  
belangrijk om stoer en leuk gevonden te worden. 

• Vaak vmbo’ers.



Youngworks heeft 4 voorbeeld-activiteiten met de jongeren besproken.

Lees op de volgende pagina’s wat de jongeren van deze activiteiten vinden.

1. DUIK IN DE WERELD VAN HIPHOP

2. VLOGGEN, BLOGGEN, FOTOGRAFIE EN PORTRETSCHRIJVEN

3. HANDLETTERING

4. SUMMERSCHOOL

4 VOORBEELD-ACTIVITEITEN



DUIK IN DE WERELD VAN HIP HOP1

Je krijgt les van bekende rappers, dichters en 
graffitikunstenaars. Je oefent met het schrijven 
van gedichten en raps.

i
Vooral jongens vinden dit een leuk idee.

Het is cool. Nieuwkomers vinden dit een goed 
idee, omdat het leuk en nuttig is.

Te spannend omdat je moet optreden
(dit vinden vooral meisjes).

“Ik heb weleens eigen raps geschreven,  

dus heb er wel ervaring mee. Maar ik doe 

alleen mee als het gratis is en als ik mijn  

eigen taal mag gebruiken. Lekker in  

straattaal. Je moet niet gedwongen worden 

om van die nette taal te gebruiken hoor, 

want dat is dom in raps.”

“We gaan dit doen! 

In 2018 start R-newt in Tilburg een nieuwe 

hiphop-groep voor jongeren. In de lessen 

zorgen we voor extra aandacht voor taal. 

Zo wordt het leuk en leerzaam.”

KATIA VAN BOMMEL VAN CUBISSJONGEN VAN VMBO-K



Optie 1: Je krijgt les in tekst schrijven en  
fotograferen. Daarna ga je praten met een 
65-plusser. Je schrijft hier een verhaal over.  
Ook maak je foto’s.

Optie 2: Je krijgt les in bloggen en vloggen.  
Daarna ga je praten met een 65-plusser. Je 
maakt een vlog of blog over die persoon.

i
Veel jongeren vinden dit geen leuk idee. Sommige
jongeren doen een opleiding tot verzorgende. Zij 
vinden dit idee wel leuk, omdat zij later ook met 
ouderen gaan werken. Ze vinden het een leuke 
manier om over oudere mensen te leren.

Vlogs kijken is leuk.

Schrijven is niet leuk. Oude mensen 
zijn niet interessant.

“Ik vind schrijven minder leuk,  

dat is zo saai. Zit je aan een tafel en dat 

duurt allemaal lang. Ik ben ook niet zo goed 

in spelling. Maar bij vloggen ga je echt wat 

doen, dan loop je ook mee met de  

persoon en beweeg je ook.”

“In deze vorm is dit geen goed idee.  

Ik denk dat jongeren het leuker vinden 

als ze zelf een onderwerp mogen kiezen.  

Vloggen is wel populair. Misschien kunnen 

we een Vlog-festival organiseren.  

Docenten kunnen vloggen wel goed 

inzetten voor schoolopdrachten.”

GOSWIN KONINGS VAN CUBISSMEISJE VAN MBO

VLOGGEN, BLOGGEN, FOTOGRAFIE EN PORTRETSCHRIJVEN2



HANDLETTERING3

Handlettering is een combinatie van tekenen 
en schrijven. Je leert mooie letters schrijven 
en maakt een poster of kaart.

i
Vooral meisjes op het mbo  
vinden dit een leuk idee.

Het is gezellig. Het is creatief.

Jongens vinden dit niet stoer.
Nieuwkomers vinden dit niet leerzaam genoeg.

“Ik vind tekenen wel oké, maar ik weet  

niet of ik me zou opgeven. Ik weet niet zo 

goed wat het is en of het leuk is namelijk.  

Ik zou eerst willen kijken of het iets voor mij 

is. En als ik het dan leuk vind, dan zou ik  

me opgeven. Dus misschien moeten ze  

eerst een proefles aanbieden. Dan kun 

je zien of het iets voor jou is.”

“We gaan dit misschien doen. We willen dat 

de meneer of mevrouw die de les geeft stoer 

is. Dan doen jongens misschien ook mee.”

GOSWIN KONINGS VAN CUBISSMEISJE VAN VMBO-B



SUMMERSCHOOL4
Tijdens de zomervakantie krijg je twee weken 
extra les in het vak Nederlands. Maar wel op een 
leuke, speelse manier.

i
De jongeren vinden dit geen leuk idee. Maar als 
ze een slecht cijfer hebben voor Nederlands dan 
vinden ze het wel nuttig.

Nieuwkomers vinden het een goed idee om op 
een leuke manier extra te oefenen met taal.

Jongeren willen in de zomervakantie op vakantie 
of hebben een bijbaan. Ze willen niet naar school.

“Het woord school in combinatie met het 

woord zomer… Dat spreekt mij niet aan. 

Maar ik denk dat mijn ouders sowieso ja 

gaan zeggen en mij hier verplicht heen 

sturen. Niet dat ik een onvoldoende heb 

voor Nederlands, maar alleen omdat zij 

denken dat ik daar slimmer van word.”

“We gaan dit misschien doen,  

maar dan een beetje anders. Bijvoorbeeld in 

de hersfstvakantie in plaats van de 

zomervakantie. Dan voelt het minder als 

straf. Of speciaal voor nieuwkomers.”

KATIA VAN BOMMEL VAN CUBISSJONGEN VAN VMBO-B



ZELF BEDACHTE ACTIVITEITEN5

De jongeren en de medewerkers van Youngworks hebben ook zelf activiteiten bedacht. Die lees je hier.

“Escape rooms zijn helemaal hot nu,  

iedereen wil ernaartoe. Ze moeten iets doen 

met taal in een escape room, dat jongeren 

taalraadsels moeten oplossen om uit de  

escape room te komen. Dat zou veel  

jongeren aantrekken.”

“Je kunt vmbo’ers helpen met het kiezen  

van een vervolgstudie. Ze kunnen:

• een loopbaanverhaal schrijven;

• een interview doen met iemand die het 

beroep heeft waar zij voor door willen leren;

• vlogs maken over verschillende beroepen.

“Ga iets doen met theater!  

Zelf scripts schrijven en optreden!  

Drama is leuk, gezellig, 

 je kunt lachen. Dat is leuk en  

ben je ook bezig met taal.”

JONGEN VAN MBO (1)MEISJE VAN MBO (2)SUSANNE DÖLLE VAN YOUNGWORKS



YOUNGWORKS

WERKT VEEL MET JONGEREN, 

• Vertel de jongeren niet dat een activiteit om 
taal gaat. Dat vinden ze niet interessant.

• Jongeren (vooral meisjes) vinden het eng en 
niet leuk om alleen naar een activiteit te gaan. 
Organiseer activiteiten voor vriendengroepen 
of laat ze in tweetallen deelnemen.

• Maak een filmpje waarin een jongere vertelt 
over de activiteit en ook zegt wat het hem heeft 
opgeleverd.

“Geen idee hoe ze mij moeten verleiden  

voor deze activiteiten. Ik denk wel dat het 

via school moet gaan. Misschien een  

proeflesje op school, dan kan je kijken of  

het iets voor je is. Een raplesje bijvoorbeeld. 

Dan kom je in de sfeer en als je het leuk  

vindt dan kun je de cursus volgen.  

Of iemand uit de rap-wereld komt voor 

de klas staan, dat is ook wel leuk.”

MEISJE VAN MBO (2)

ALGEMENE TRIGGERS

PROEFLESSEN 
AANBIEDEN

LOKALE 
ROLMODELLEN

*FOTOCREDITS ALIB.NL
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LOCATIE

COMMUNICEER VIA 
SCHOOL & SOCIAL MEDIA

FEESTELIJKE OPENING 
& AFSLUITING

ZE GEVEN TIPS



Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Cubiss Brabant voor  
het project Versterken taalvaardigheid. Mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant.

Het onderzoek is uitgevoerd door YoungWorks. Met dank aan alle jongeren en docenten van  
Campus013 en ROC Tilburg, die hebben meegewerkt aan het onderzoek.


