
Iedereen doet mee
Project JA+ wordt gekenmerkt door het uitgangspunt dat (taal)ontwikkeling en 
specifiek Nederlands als tweede taal, de kansen en mogelijkheden van de 
deelnemers op de arbeidsmarkt vergroot.  
Wij werken vanuit de gedachte dat elke deelnemer recht heeft op een eigen plek 
in de samenleving. Het belang van participeren en op eigen benen staan wordt 
sterk gedeeld. Hiertoe wordt iedere deelnemer gezien als individu met kansen en 
mogelijkheden, zonder beperkingen te ontkennen. Immers, zien en gezien worden 
betekent aandacht hebben en krijgen voor de persoon als geheel.



Inleiding Project JA+  

Voor wie: 

▪ 27 + met een uitkering en (gedeeltelijke) arbeidsverplichting uit Leiden, 

Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest 

▪ Doelgroep wet Taaleis 

▪ Deelnemers die al een re-integratie traject volgen maar nog extra 

taalondersteuning nodig hebben



Hoeveel deelnemers en verdeling 
van de groepen.
JA+ heeft 150 deelnemers verdeeld over: 

▪ 2 instroomgroepen 

▪ 1 alfabetiseringsgroep 

▪ 7 reguliere lesgroepen verdeeld over 8 niveaus 

▪ Uitspraakles 

▪ Klik en tik (training digitale vaardigheden) 

▪ Training op weg naar Taalstage 

▪ Participatiegroep 

▪ Pilot arbeids- en beroepen oriëntatie JA+ (samenwerking met R&W)



Project JA+ is laagdrempelig 

▪ We kennen onze klanten 

▪ Open inloop 

▪ Aanwezigheidsregistratie 

▪ Nabellen bij onbekende afwezigheid 

▪ Bij ongeoorloofd verzuim: maatregeloverweging



Lesdag bij project JA+



Programma
▪ De deelnemer start in de instroomgroep om een beeld te krijgen van het huidig 

taalniveau en leerbaarheid. Er is geen vast instroommoment. 

▪ Na deze periode doorstroom naar een reguliere groep aansluitend op het niveau van de 

deelnemer.  

▪ 3 keer per jaar evaluatie met klantmanager en docent over de voortgang 

taalontwikkeling en gedrag. Eventueel doorstroom naar een andere groep. 

▪ Als een deelnemer voldoende niveau heeft aanmelding Training op weg naar Taalstage. 

▪ 3 maanden stage lopen. 

▪ Daarna beoordelen of klant bemiddeld kan worden naar werk of aanmelden bij Arbeids- 

en beroepen oriëntatie JA+ / R&W. 

▪ Bij beperkingen vaststellen of opname in het doelgroepenregister van toepassing is 

(garantiebanen). 

▪ Niet Job ready: overleg met Werk&Inkomen: vervolg taallessen en/of maatschappelijke 

participatie. 



Inhoud van de taallessen

▪ In de lagere groepen werken we met thema’s die dicht bij de persoon 

liggen.  

     Bijvoorbeeld wat is dierbaar voor je. Per groep wordt meer   

     gewerkt aan zelfstandigheid en een bredere blik (wie ben  

     ik en wat kan ik).  

▪ Vanaf groep 6 wordt gewerkt met licentie lesmateriaal. De les wordt 

klassikaal uitgelegd. Daarna thuis oefenen en huiswerk maken. 

▪ Vanaf groep 6 zijn de lessen steeds meer gericht op 

werknemersvaardigheden. Er worden Cv's gemaakt, geoefend in 

zelfstandig presentaties gegeven en feedback kunnen geven op elkaar.  

▪ Bijvoorbeeld: een deelnemer heeft voor de verkiezingen een presentatie 

gegeven over de politieke partijen. 



Training op weg naar taalstage
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarin de volgende onderwerpen behandeld 

worden: 

      

▪ Het maken van een plan A en een plan B (wensberoep en alternatief) 

▪ Bewustwording van eigen kwaliteiten 

▪ Werknemersvaardigheden worden behandeld 

▪ Eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt 

▪ Opbouwen en onderhouden van netwerken 

▪ Samen met de deelnemer wordt gezocht naar een geschikte stageplek. De stage duurt 3 

maanden (16 – 24 uur per week). Voorbeelden van stages zijn: Het Warenhuis, De Stal, 

C&A, supermarkt, verzorgingshuis. 

▪ Deelnemers krijgen begeleiding hierin. Er gaat iemand mee op gesprek. Er is controle op 

de stageperiode, er is een tussentijds gesprek en nazorg. 



Zijn er nog vragen?


