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In de Toolkit Empowerment staan de cursussen In je kracht, Jouw leven & werk en Voor
jezelf. Deze zijn goed te combineren met diverse andere thematische cursussen van Taal
voor het Leven. Het is ook altijd goed om een thematische of empowermentcursus te
combineren met het werken aan basisvaardigheden. De cursussen kunnen parallel of na
elkaar gevolgd worden. Zo zorgt u voor een traject op maat voor uw deelnemers.
Thematische cursussen Taal voor het Leven
Werk ze!
Voor laaggeletterden die op zoek zijn naar een baan. Taalvaardigheden zijn gekoppeld aan arbeidscompetenties en aan vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken van
werk. Ook online te volgen via taalvoorhetleven.nl.
Iemand die wil oefenen met solliciteren na Jouw leven & werk kan met Werk ze! aan
de slag.
Voel je goed!
Voor laaggeletterden die willen werken aan een gezonder gewicht. Een combinatie
van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen.
Iemand die na Voel je goed! beter in zijn vel zit, kan bijvoorbeeld verder met In je
kracht.
Voor ‘t zelfde geld
Voor laaggeletterden die hun administratie op orde willen brengen en houden. De
deelnemers krijgen overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.
Iemand die na In je kracht ontdekt dat het op orde krijgen van de thuisadministratie
voor hem of haar de hoogste prioriteit heeft, kan verder met Voor ’t zelfde geld.
Taal voor thuis (vanaf medio 2019 Voor jou en je kind!)
De cursus Taal voor thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van
hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.
Een ouder die na deelname aan deze cursus ook aan zijn of haar eigen toekomst wil
werken, kan verder met In je kracht en/of taalles.

Informeer bij je contactpersoon van Taal voor het Leven als je deze materialen wilt inzetten in combinatie met het werken aan Empowerment. Vaak is er ook een aparte training
voor vrijwilligers beschikbaar.
Methode Succes!
Deelnemers kunnen voor, na of tijdens het werken aan empowerment werken aan hun
basisvaardigheden. Om te werken aan basisvaardigheden zijn er taal-, reken- en digitale
vaardighedenboekjes uit de methode Succes!. De thema’s binnen deze reeks zijn ontwikkeld om goed aan te sluiten op de leef- en leerwereld van de deelnemer. De boekjes zijn
op verschillende niveaus. Hieronder een overzicht van welke boekjes goed aansluiten bij
het cursusaanbod Empowerment. De groengekleurde thema’s raken heel direct aan
Empowerment.

Empowermentcursus

Passende Succes!-boekjes taal

In je kracht

IN4 Nooit te oud om te leren
IN5 Op zoek naar werk
IN9 Wat is jouw hobby?
1F1 Lekker en gezond
1F28 Haal jij de kinderen op?
1F29 Kiezen voor jezelf

Empowermentcursus

Passende Succes!-boekjes taal

Jouw leven & werk

IN4 Nooit te oud om te leren
IN5 Op zoek naar werk
IN8 Ik kom vandaag niet werken
IN13 Mijn baas en mijn collega’s
IN16 Veilig werken (VCA)
1F13 Zonder werk
1F14 Hoe zijn je collega’s?
1F16 Ik krijg een ander rooster
1F17 Hoe vind ik een baan?
1F28 Haal jij de kinderen op?
1F29 Kiezen voor jezelf
2F14 Ik ga graag naar mijn werk (*)
2F15 Dit is mijn werkplek (*)

Empowermentcursus

Passende Succes!-boekjes taal

Voor jezelf?

IN4 Nooit te oud om te leren
IN13 Mijn baas en mijn collega’s
IN16 Veilig werken (VCA)
1F13 Zonder werk
1F14 Hoe zijn je collega’s?
1F16 Ik krijg een ander rooster
1F17 Hoe vind ik een baan?
1F28 Haal jij de kinderen op?
1F29 Kiezen voor jezelf

Passende Succes!-boekjes rekenen
2F R1 Koken voor anderen (*)
(*) Het taalniveau ligt boven dat van de doelgroep, het thema sluit aan.

Maatwerk mogelijk met losse materialen
Het kaartspel In je kracht is een laagdrempelige manier om kennis te maken, inspiratie
op te doen en in gesprek te gaan over kwaliteiten. Het spel bestaat uit foto’s en teksten
waarmee je drie spellen kunt spelen. Het spel is in te zetten in alle genoemde cursussen
en in lessen basisvaardigheden en biedt een opstapje naar de cursus In je kracht.
De werkbladen uit de cursus In je kracht en Jouw leven & werk kunnen ook losbladig
worden ingezet als aanvulling op een cursus of naast het werken met basisvaardigheden. Deze Werkbladen Empowerment zijn bedoeld om deelnemers te prikkelen na te
denken over vervolgstappen in hun ontwikkeling.
Toolkit Empowerment
Het cursusaanbod Empowerment is gebundeld in de Toolkit Empowerment. Deze toolkit is onderdeel van Taal voor het Leven, ontwikkeld binnen de pilot EVA (Educatie voor
Vrouwen met Ambitie). De toolkit bevat meer informatie over de cursussen, over de vrijwilligerstraining, inspirerende voorbeelden en wervingsmaterialen voor deelnemers en
vrijwilligers zoals flyers en posters. 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.
Complete lespakketten bij de cursussen en de vrijwilligersmaterialen zijn voor partners
van Taal voor het Leven te bestellen via: bestelportal.taalvoorhetleven.nl
Wilt u meer informatie of meteen aan de slag met deze materialen?
Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl, 070 304 26 60 of uw lokale contactpersoon van Taal voor het Leven.

