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Voorwoord
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin we als maatschappij met een enorme
uitdaging te maken kregen. Door het coronavirus raakte vanaf maart 2020 alles wat tot dan
toe vanzelfsprekend was, volledig in de war.
Terwijl voor heel werkend Nederland de norm geruisloos thuiswerken werd, stond VIV voor
de vraag hoe op afstand digitaal invulling te geven aan de lessen aan een doelgroep die het
Nederlands nog niet beheerst en waarvan meer dan de helft niet over een computer beschikt
en/of niet weet hoe daarmee om te gaan. Als gevolg daarvan werd, en wordt nog steeds, het
aanpassingsvermogen van VIV flink op de proef gesteld. Al snel krijg je dan te maken met
vraagstukken zoals: hoe passen we ons onderwijs aan naar de richtlijnen van het RIVM, hoe
ondersteunen we in deze buitengewone omstandigheden onze kwetsbare cursisten, hoe
volgen we hun leerproces, hoe houden we contact met hen, en hoe bewaken we de kwaliteit
van de online aangeboden lessen?
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzettend veel bewondering heb voor de wijze waarop
VIV met deze uitdaging is omgegaan.
Met veel enthousiasme en inzet heeft onze coördinator samen met haar team en de
docenten weten te regelen dat, met handhaving van de richtlijnen van het RIVM, de lessen
konden doorgaan. Gezien het aantal cursisten en vrijwilligers en de beschikbare lokalen
vergde dit organisatorisch een grote aanpassing welke dankzij hun grote inzet met succes is
gerealiseerd.
Toen de Coronaregels aangescherpt werden is VIV erin geslaagd om dankzij de tomeloze
inzet van ons coördinatieteam en onze docenten in snel tempo digitaal onderwijs voor een
derde van onze cursisten op te zetten. Zij hebben online lesprogramma’s samengesteld en
hebben het voor elkaar gekregen dat circa 40 cursisten deze programma’s bleven volgen en
gemotiveerd bleven. Gesprekken met cursisten en docenten vonden niet langer fysiek
plaats, maar telefonisch en/of digitaal, via onder andere WhatsApp.
Ondanks alle uitdagingen, of misschien wel dankzij, is het ook een tijd geweest waarin we
veel hebben geleerd en waarin technologische hulpmiddelen versneld zijn ingezet.
Hulpmiddelen die waarschijnlijk (gedeeltelijk) blijvend zullen zijn in ons onderwijs.
In 2020 heeft VIV haar 15-jarige jubileum gevierd. De viering zou aanvankelijk in april 2020
plaatsvinden maar als gevolg van de pandemie hebben wij dat pas - met toepassing van de
Corona maatregelen – in september 2020 kunnen vieren. Onze dames van VIV hebben met
veel plezier gewerkt aan het lustrumproject “Sleutel tot geluk”, waarbij onder leiding van een
kunstenares een prachtig kunstwerk tot stand is gebracht. Het kunstwerk is onthuld tijdens
de lustrumviering in de Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom en zal de komende tijd te
bewonderen zijn op diverse locaties in Bergen op Zoom. Mijn dank gaat uit naar eenieder die
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het kunstwerk en de grandioze viering van ons
lustrum.
VIV vervult een belangrijke maatschappelijke en onmisbare rol in de leefomgeving van haar
doelgroep en zorgt voor meer sociale binding, maatschappelijke oriëntatie en een meer
tolerante samenleving.
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Dit dreigt thans in het gedrang te komen door mogelijk teruglopende bijdragen van de lokale
overheid. Bedrijven en organisaties (regionaal of landelijk) die onze activiteiten aanspreken
en eveneens een waardevolle bijdrage willen leveren aan de samenleving, nodigen wij van
harte uit om kennis met ons te maken en het gesprek aan te gaan over op welke wijze zij ons
werk zouden kunnen (onder)steunen. Zo dragen wij allen ons steentje bij aan de
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van nieuwe Nederlanders.
Namens het bestuur van VIV,

Emine Türk
Bergen op Zoom, maart 2021
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1. Activiteiten
1.1 Algemeen
Dit jaar - 2020 - is een lustrumjaar, tijd om het 15-jarig bestaan van VIV feestelijk te gaan
vieren. Gaande het jaar werd helaas ook VIV “overvallen” door de Corona pandemie,
waardoor alle activiteiten anders vorm gegeven moesten worden.
1.2 Regulier lesprogramma
VIV is het jaar begonnen met een klein wachtlijstje, alle groepen zaten vol en de
aanwezigheid was hoog.
De reguliere lessen hebben helaas slechts 2,5 maand kunnen doorgaan. Toen werd ook VIV
overvallen door de maatregelen in het kader van de Coronabeheersing. Per 13 maart
stopten de lessen noodgedwongen, door een algemene lockdown.
Tijdens deze lockdown is vooral telefonisch en via email veel contact gehouden met de
cursisten en is ingezet op het oefenen met de Nederlandse taal via ”Oefenen.nl”. Een aantal
cursisten had reeds een account bij ”Oefenen.nl”. Daarnaast VIV heeft 10 accounts
gekregen via “Stichting Lezen en Schrijven” in het kader van de lockdown, en we hebben er
nog 25 accounts erbij gekocht. Op deze manier werden de groepen rood en oranje op
afstand begeleid met het Nederlands leren en werd er ook op afstand huiswerk klaar gezet
om deze periode te overbruggen. Het bleek dat dit voor deze groepen redelijk te doen was.
Voorwaarde was wel dat een cursist thuis de beschikking had over een vaste pc/laptop en dit
bleek in sommige gevallen problematisch.
Voor de groepen blauw en wit is deze opzet ook geprobeerd. Bij een aantal cursisten van de
hoogste groep van wit ging dit redelijk. Hiervoor zijn op afstand accounts voor de cursisten
aangemaakt en hebben docenten dit via de mail en telefoon geprobeerd te begeleiden.
Gebleken is dat dit voor het merendeel van de cursisten van de groepen blauw en wit te
hoog gegrepen was. Het ontbreken van een computer thuis, het matig tot nauwelijks digitaal
vaardig zijn van veel cursisten en het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal
was hier veelal de bottleneck.
Eind juni zijn alle cursisten persoonlijk, in kleine groepjes, 2 keer uitgenodigd bij VIV om het
contact weer te herstellen. Hieraan is ook de inschrijving voor het nieuwe schooljaar in
september gekoppeld.
Voor de herstart in september – na de zomervakantie - werden diverse scenario’s
ontwikkeld, in samenspraak met de docenten. Het lesgeven is gestart met halve groepen, in
de lokalen op de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter en met flankerende
hygiëne maatregelen. Ook het feit dat de lesruimten aan het Zonneplein bij volledige
groepen (maximaal 12 cursisten) niet aan de ventilatie-eisen voor lesruimten voldoen
speelde een grote rol. In plaats van tweemaal per week in een “volle” groep (maximaal 12),
kregen de cursisten nu eenmaal per week les in een halve groep (maximaal 7) en ze werden
voorzien van huiswerk voor het dagdeel dat ze nu geacht werden thuis te werken aan hun
taalverwerving. De heropening werd zowel door docenten als cursisten met enthousiasme
begroet. Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om thuis “het huiswerk” fysiek
te maken en dat vervolgens te laten nakijken.
Door de tweede lockdown, vanaf 16 december 2020, zijn de lessen op het Zonneplein weer
gestopt, doch de huiswerkverstrekking (op papier én digitaal) werd voortgezet in januari 2021
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(na de kerstvakantie). Er werd op diverse manieren contact met onze cursisten gehouden, te
weten:
- Via email
- Telefonisch
- Via whatsapp (berichten en beeldbellen)
- Via google meet
- Of een combinatie van bovenstaande,
afhankelijk van wat het beste paste bij de mogelijkheden en het niveau van de cursisten. Dit
hangt bijvoorbeeld af van de aanwezigheid van een computer/laptop/tablet in huis waar door
de cursist op gewerkt kan worden, de digitale vaardigheden van de cursist, het taalniveau en
de gezinssituatie van de cursist. Denk bij dit laatste aan de aanwezigheid van jonge kinderen
thuis, of juist wat oudere kinderen die ouders thuis kunnen helpen met digitale vaardigheden
en de taal.
De lessen werden op verschillende, nieuwe en aangepaste manieren aangeboden:
bestaande lessen werden digitaal aangeboden (voor zover mogelijk), er werd alternatief
digitaal lesmateriaal gemaakt, er werden lesmapjes samengesteld die cursisten konden
ophalen (om thuis te maken) en weer inleveren (werden nagekeken door de docenten) en er
werd gebruik gemaakt van de accounts die cursisten hebben bij ”Oefenen.nl”.
Door minimaal 1x/week contact te hebben met de cursisten en een divers, soms persoonlijk
op de cursist afgestemd aanbod, werden de cursisten gestimuleerd tijdens deze lockdown
om te blijven oefenen met de Nederlandse taal. Er werd dus echt maatwerk geleverd.
Bij de tweede lockdown is dus breed ingezet met een aanbod voor alle groepen, hoe moeilijk
dat soms ook is. Het vergt een hele grote inspanning en veel creativiteit van zowel de
docenten/vrijwilligers als de cursisten. VIV is dus heel druk bezig geweest met het geven van
Nederlandse les tijdens deze lockdowns. Opzet en uitvoering kosten veel meer tijd als in de
gangbare situatie.
Het begin van 2020 was tevens de start van proeflessen logopedie, gegeven door een
docent van VIV die de opleiding logopedie heeft gevolgd. Vooral cursisten met een OostAziatische achtergrond hebben vaak problemen met een aantal uitspraken van het
Nederlands. De lessen waren succesvol en bevielen de deelnemers erg goed. In het
cursusjaar 2020-2021 zijn van september tot en met december de lessen voortgezet voor 1
overgebleven cursist, met duidelijk resultaat.
1.3 Overige activiteiten
Aan VIV werd de vraag gesteld of er een “taalhuis voor mannen” door ons georganiseerd
kon worden. Mocht daar behoefte aan zijn dan is het o.i. aan mannen zelf om dit vorm te
geven en ligt het niet op de weg van VIV dit te organiseren.
VIV deed ook dit jaar weer mee aan “Kijk binnen bij bedrijven”, georganiseerd door Samen in
de Regio. Drie vrijwilligers hebben zich hierna aangemeld, waarvan één vrijwilliger is
gebleven.
De dochter van een verzetsstrijdster uit W.O. II heeft in het kader van de praktijklessen de
cursisten verteld over de activiteiten van haar moeder en de gevolgen hiervan.
Verder waren de volgende praktijklessen gepland:
- EHBO lessen (verkorte EHBO cursus en ‘Ongelukjes in en om het huis’);
- bezoek aan de Turkse huiskamer bij Tante Louise;
- Theatersport;
- het onderwijsspel o.l.v. de onderwijsambassadeurs van Wijzijntraverse;
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- OV-les;
- workshop schilderen of dansen op het CKB;
- theatervoorstelling bijwonen;
- computervaardigheden.
Van bovenstaande activiteiten kon alleen de verkorte EHBO cursus doorgaan, de laatste les
net voor de lockdown van 13 maart. Helaas konden de andere activiteiten niet doorgaan in
het eerste halfjaar van 2020. Gedurende deze pandemie heeft VIV steeds de voorschriften
en maatregelen voor de (middelbare) scholen en het hoger onderwijs gevolgd.
In september kon gelukkig opnieuw een planning gemaakt worden voor deze activiteiten,
maar toen kon alleen de les computervaardigheden plaatsvinden (oktober-december 2020).
Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2020-2021 is een docente PC-gebruik actief
geworden, zij zal voortaan deze cursus opzetten en begeleiden, waarbij ze een vergoeding
voor haar inzet ontvangt.
Aan de GGD is toestemming gegeven om bij VIV een vervolgonderzoek te verrichten over
gezondheid gerelateerd aan een lage sociaal economische status, en met name het
afnemen van schriftelijke enquêtes hierover. Het onderzoek zal door de docenten ingeleid
worden en de cursisten hebben een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
Centraal bij de aanpak in dit afwijkende jaar is steeds blijven staan ‘regelmaat en plezier in
taal’.
1.4 Computerlessen
Tijdens de reguliere computerlessen (1 dagdeel per week) wordt Nederlands geleerd met
behulp van de computer, door gebruikmaking van de website ”Oefenen.nl” (Stichting
Expertisecentrum ”Oefenen.nl”). Door middel van aangekochte licenties werken de cursisten
op hun eigen niveau aan diverse programma’s die de taalvaardigheid verbeteren. Via een
volgsysteem worden de resultaten van de cursisten inzichtelijk gemaakt.
In oktober mocht VIV van RSG ’t RIJKS 10 gebruikte maar goed bruikbare laptops in
ontvangst nemen die direct met veel enthousiasme ingezet zijn. Dit geeft ons de flexibiliteit
om de cursisten in alle lokalen gebruik te kunnen laten maken van de computer tijdens de
lessen.
1.5 Taalmaatjes
Aan het traject “Taalmaatje” hebben het eerste halfjaar 8 cursisten en het tweede halfjaar 1
cursist deelgenomen, begeleid door in totaal 7 docenten. Dit traject biedt cursisten extra
ondersteuning aan (max. 2 cursisten per docent) in de ontmoetingsruimte van VIV, op tijden
en dagen die in onderling overleg worden afgesproken.
Door de lockdowns gedwongen, zijn deze contactmomenten helaas geminimaliseerd.
1.6 Ontmoetingsfunctie
Tot maart fungeerde de centrale ruimte van VIV op de gangbare manier als
ontmoetingsruimte, ontvangstruimte, wachtruimte, kinderopvang, pauze ruimte en centrale
plaats voor vieringen of algemene activiteiten. Tijdens de lockdowns was het er
onheilspellend stil. Voor de herstart in september werd de ruimte als lesruimte ingericht
vanwege zijn omvang, hier kon de onderlinge 1,5 m afstand gehanteerd worden en het
kleinste leslokaal werd ingericht als kinderopvang. Pauzeren gebeurde zonder
verplaatsingen, in de leslokalen.
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1.7 Lustrumviering
Vanaf eind 2019 werden er volop plannen gemaakt voor de viering van het derde lustrum. Dit
is gedaan door de lustrumcommissie, bestaande uit twee vrijwilligers (docenten), een
assistent-coördinator en een tweetal bestuursleden. Besloten werd met alle cursisten een
kunstwerk te gaan maken, onder leiding van een kunstenares en gefinancierd via
crowdfunding en sponsoring. Beeldend kunstenaar Annemarie Dagelinckx werd gevraagd en
zij was gelijk enthousiast over de opzet. Ze werkte een plan uit en is aan de slag gegaan met
de cursisten die de opdracht kregen “mijn sleutel tot geluk” te verwoorden. Dit in teksten te
verbeelden en op diverse, oude meubelstukken zodat hiermee een (tentoonstellings)ruimte
ingericht kon worden. Met heel veel enthousiasme en plezier hebben de cursisten onder
leiding van Annemarie aan dit project gewerkt met een zeer verrassend, uniek en heel mooi
resultaat. Mede ook dankzij de inzet van de vrijwilligers die “hun” groep voorbereidden op en
begeleidden bij het project. Het werd zo een fantastisch, uniek en gezamenlijk kunstwerk.
Locatie en catering voor de viering waren geregeld, de pers was ingelicht en uitgenodigd
evenals vele gasten. Totdat Corona alles blokkeerde, de lockdown maakte een viering
onmogelijk. De reserveringen werden gecanceld en, na verloop van tijd, werd een nieuwe
datum vastgesteld.
Tegen september kon de lustrumcommissie opnieuw aan de slag met reserveringen,
afspraken maken en uitnodigingen versturen. Uiteindelijk kon de viering plaats vinden, met
een beperkt aantal genodigden, op voorgeschreven afstand geplaatst, op 25 september. Na
heel veel extra werk werd het een fraaie viering. In de Sint Gertrudiskerk (Grote Kerk) werd
“De sleutel tot geluk” gepresenteerd door de begeleidend kunstenares en een aantal
cursisten die hun eigen sleutel tot geluk toelichtten. De aanwezigen waren allen duidelijk
onder de indruk van het ontstane, gezamenlijk vervaardigde kunstwerk. De afsluiting vond
voor de oprichtsters van VIV en overige genodigden, plaats in “Theater Den Enghel”.
Het kunstwerk zal, zo mogelijk, op diverse plaatsen in de stad tentoongesteld gaan worden.
In januari 2021 kon het kunstwerk verplaatst worden vanuit de Sint Gertrudiskerk naar de
bibliotheek West-Brabant in Bergen op Zoom, waar er hopelijk nog veel mensen van kunnen
genieten.
1.8 Ventilatievoorzieningen lesruimtes
De Corona crisis dwong ons de ventilatie van de lesruimtes kritisch te bekijken. Er zijn op
diverse momenten metingen verricht waaruit bleek dat de ruimtes alleen voldoen aan de
gestelde normen wat betreft ventilatie en de 1,5 meter afstandsregel wanneer er aan halve
groepen les werd gegeven. Indien na het vervallen van de 1,5 meter afstandsregel weer
lessen kunnen worden gegeven aan volledige lesgroepen van 12 personen dan is de
ventilatie onvoldoende.
Samen met “huisbaas” Stadlander en P. Jansen Installatietechniek B.V. wordt naar een
betaalbare oplossing gezocht vóór we kunnen teruggaan naar lessen aan volledige groepen
gedurende twee dagdelen per week. Noodzakelijke aanpassingen zullen maar ten dele uit
het reguliere budget van VIV betaald kunnen worden.
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2. Informatievoorziening en publiciteit
Informatie over de maatregelen i.v.m. de pandemie gebeurde richting cursisten via telefoon,
meldingen op de toegangsdeur van en door het gebouw, de website en via email. Docenten
zijn steeds per telefoon en email geïnformeerd.
Een nieuwe website was in de lucht vanaf de start van het nieuwe kalenderjaar. Heldere
voorlichting en duidelijkheid stonden hierbij centraal. Hiervoor hebben we een extern bedrijf
ingeschakeld, De Werkkamer. De koppeling van een Facebook pagina van VIV staat op de
planning voor 2021 en is inmiddels ver gevorderd.
Op initiatief van burgemeestersvrouw Mevrouw Petter werd contact gezocht met de
organisatie van de “Proefmei” teneinde VIV daar zichtbaar te laten zijn. Dit resulteerde in
plannen om het in 2022 te realiseren en dit jaar te gebruiken om de cursisten kennis te laten
maken met “Proefmei” middels een bezoek. Helaas ging dit bezoek vanwege corona niet
door.
Met diverse organisaties in de wijk, de stad en de regio worden contacten onderhouden en
samengewerkt. Onze doelgroep is voor een aantal organisaties vaak moeilijk bereikbaar en
dan weten organisaties ons te vinden en maken we contact mogelijk.
VIV is vanaf eind dit jaar lid geworden van “Samen in de Regio” en wil zo haar netwerk
uitbreiden.
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3. Interne organisatie
3.1 Bestuur
Het bestuur bestond uit zes personen en kwam dit jaar 10 keer bijeen, beperkt fysiek, vaker
digitaal, afhankelijk van de externe omstandigheden. In oktober is, als 7 e lid, toegetreden tot
het bestuur mevrouw Lilian Boudewijn-Slaats. Zij zal zich onder andere inzetten voor
fondsenwerving, waartoe inmiddels per 1 januari 2020 de Anbi-status is verworven. De
daarvoor benodigde (kleine) statutenwijziging heeft begin 2021 plaatsgevonden.
Het bestuur is, als geheel, verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van de
uitvoering daarvan, de meerjarenplanning, het financiële beleid en de signalering van
landelijke en plaatselijke ontwikkelingen en/of initiatieven.
Het bestuur heeft een klachtenprocedure ontwikkeld en doorgesproken met de docenten.
De docenten zullen, waar nodig en/of gewenst, de cursisten wegwijs maken in deze heldere
regeling. Zij is gepubliceerd op de website van VIV.
Er is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2021 – 2024 waarin VIV haar mogelijke rol
schetst bij het te wijzigen participatie- en inburgeringstraject.
3.2 Coördinatoren
De dagelijkse gang van zaken bij VIV stond weer onder de goede leiding van onze betaalde
coördinator.
Zij werd bijgestaan door drie assistent-coördinatoren, dames uit de doelgroep die we intern
opgeleid hebben voor hun begeleidende taken. Aan het einde van het jaar heeft één
assistent coördinator haar taken neergelegd i.v.m. haar andere activiteiten bij VIV als docent
conversatie en zij zal vervangen worden.
De coördinatie is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van de
activiteiten, de informatievoorziening en de PR. Het coördinatieteam zorgt voor de dagelijkse
gang van zaken en ze is het aanspreekpunt voor vrijwilligers en cursisten. Ook begeleiden
ze de gastvrouwen.
De coördinatie tijdens de pandemie vergde veel van het team, er moest voortdurend
geschakeld worden, mogelijkheden afgetast worden, extra taken uitgevoerd worden. Ze
hebben zich ontzettend goed in gezet tijdens deze periode.
3.3 Vrijwilligers
Dankzij de belangeloze inzet van de vele, enthousiaste vrijwilligers kan VIV bestaan.
In 2020 zijn ca. 45 vrijwilligers actief geweest. Gaande het cursusjaar kwamen er nieuwe
vrijwilligers het docentencorps versterken; ook waren er enkele docenten die
(noodgedwongen) moesten stoppen met les geven.
In 2020 kon er slechts 2 keer een docentenvergadering worden gehouden, in januari en in
oktober. In oktober was deze gesplitst, i.v.m. de te houden 1,5 m afstand, in twee aparte
momenten. Het elkaar weer zien werd hogelijk gewaardeerd en veel ervaringen werden
uitgewisseld en adviezen gegeven over de noodzakelijke, gewijzigde aanpak. Iedereen was
verheugd weer aan de slag te kunnen.
Ook tijdens de lockdown en de periode met halve groepen was de opkomst van de
vrijwilligers steeds “normaal” en hoog. Ook alle docenten leverden in de pandemie extra,
voor hen vaak ongewone inspanningen, met veel toewijding.
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3.4 Gastvrouwen
De gastvrouwen, met als taak de gang van zaken in de ontmoetingsruimte te regelen,
moesten noodgedwongen ook hun inzet aanpassen. Met hen werd, tijdens de lockdowns,
wekelijks contact gehouden via de whatsapp-groep.
In de periode van lesgeven aan halve groepen, werd ook hun taak gewijzigd. Zij moesten
o.m. zorgen dat de nodige hygiëne maatregelen in acht werden genomen. Ook hun
verzorgende rol tijdens pauzes was een heel andere doordat de pauzes niet centraal
gehouden werden maar in de leslokalen met ieder op haar lesplek.
3.5 Stagiaires
In 2019 was er een stagiaire gestart, die in 2020 fysiek niet meer aanwezig was vanwege
uitloop van haar studie. Dit, en het uitbreken van corona, maakte het lastig om afspraken te
maken en de begeleiding goed te regelen. Uiteindelijk is de stagiaire na veel inspanningen in
december 2020 afgestudeerd.
Tijdens deze periode is de opleiding waarvan VIV stagiaires kan begeleiden aangepast, van
“sociaal maatschappelijke dienstverlening” naar “sociaal cultureel werk”. Het bleek dat de
oude opleiding niet meer aansloot bij de activiteiten van VIV.
Met ingang van het cursusjaar 2020-2021 is een nieuwe stagiaire van de mbo-opleiding
“sociaal cultureel werk” bij VIV begonnen, voor dit gehele cursusjaar. Dit blijkt beter aan te
sluiten en bevalt van beide zijden erg goed.
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4. Contacten
Contact is er steeds met diverse instanties en organisaties. Uiteraard met Stadlander die
sinds onze oprichting de huisvesting voor ons verzorgt. Zonder onze accommodatie zou VIV
niet zeven dagdelen per week de “taalhuisbasis” kunnen zijn voor circa 125 cursisten.
Hiervoor zijn we erg dankbaar.
Met vertegenwoordigers van de gemeente werd regelmatig overlegd, zowel over de
financiering van VIV als over het plaatsen van cursisten uit hun ISD-bestand.
Op 6 februari bezocht wethouder Barry Jacobs onze locatie aan het Zonneplein. Hij woonde
kort een les bij en werd door bestuursleden geïnformeerd over onze subsidie aanvraag bij de
gemeente, het project “Bergse Toolz” en het functioneren van “Stichting Lezen en Schrijven”.
De nieuwe wethouder, Jeroen de Lange, die o.m. het participatiebudget beheert, bracht op 2
november een virtueel bezoek aan VIV en werd geïnformeerd over onze activiteiten en
zorgen. Hij bracht een verontrustende boodschap aangaande noodzakelijke bezuinigingen
door de gemeente en deed ons een aantal suggesties aan de hand waar we direct mee aan
de slag zijn gegaan. Dit resulteerde onder meer in een “pitchbrief”.
Mignon van der Zwan, de wethouder die onder meer de WMO in haar pakket heeft, zal op
een later tijdstip kennis komen maken met VIV.
Verschillende overleggen met andere taalaanbieders in Bergen op Zoom hebben plaats
gevonden, zowel fysiek als digitaal. Er werden onder andere ervaringen met de
gewijzigde aanpak tijdens de corona crisis uitgewisseld. Ook de invulling van de door de
gemeente te ontwikkelen trajecten wat betreft de ‘Veranderopgave Inburgering 2021’ en
de vervolgaanpak van laaggeletterdheid ‘Tel mee met Taal 2020-2024’ waren
onderwerp van gesprek.
Voor VIV impliceert dit dat zij het komend jaar wil gebruiken om te verkennen welke
bijdrage zij hieraan kan leveren, al dan niet in samenwerking met andere taalaanbieders.
Met onze buren van het Leger des Heils, oftewel de ontmoetingsruimte ”Bij Bosshardt”,
is een goed contact over afstemming van wederzijdse activiteiten.
Met diverse organisaties werd contact gezocht i.v.m. het organiseren van praktijklessen.
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5. Activiteiten in cijfers
5.1 Aantallen cursisten en aangeboden lessen
De animo van cursisten om Nederlands te leren werd door de pandemie gelukkig niet
verkleind. Er waren dit jaar gemiddeld 124,5 cursisten. Ook de opkomst van de cursisten na
halvering van de fysieke groepen bleef hoog.
Van januari tot 16 maart werden de lessen op de gangbare manier gegeven, aan groepen op
vier verschillende niveaus en elk niveau weer op twee sub-niveaus, van alfabetisering tot
richting niveau B1/2F.
Vanaf 16 maart tot en met juni (1e lockdown) stopten de lessen en werd al snel gestart met
het aanbieden van taaloefeningen via “”Oefenen.nl”” aan cursisten die voldoende computervaardig zijn en thuis de beschikking hebben over een PC/laptop.
In september zijn de lessen aan het Zonneplein weer gestart met inachtneming van de corona
maatregelen o.a. de 1,5 m afstand, les aan halve groepen, gedurende 1 (i.p.v. 2)
dagdeel/week en het andere dagdeel thuis huiswerk maken.
In de 2e lockdown, vanaf 19 december 2020, is VIV weer voor lessen gesloten en werd er
huiswerk voor cursisten digitaal verstuurd of door docenten klaar gelegd waarna cursisten
dit op VIV konden ophalen. Zie paragraaf 1.2.

Tabel 1: Aantallen cursisten en groepen 2018 – 2020
Nederlandse Taal- en computerlessen :
Aantal deelnemers.

2020 + 2020 = heel 2020
(1e hj) (2e hj)
133

116

2019 2018

gemidd 124,5 133

waarvan aangemeld via de gemeente/ISD :
(80) (66) (gemidd 73)
(waarvan 56 2 dagdln/wk & 17 1 dagdl/wk)
aantal dagdelen les/jaar, grotendeels 2 dagdln/wk
(1e hj 2020 gepland zonder Corona ca. 38 dagdelen
gerealiseerd ivm 1e lockdown Corona
20,2 dagdelen
(2e hj 2021 gepland zonder Corona ca. 28 dagdelen,
39,8
gerealiseerd ivm 1.5 mtr regel > halve groepen 1dagdl/wk > 19,6

(72)

122
(53)

65,2

69

Aantallen dagdelen aan cursisten:
- aangeboden lessen van 2 uur in totaal

2.682 + 2.278 = 4.960 *)

8.375

8.034

- aanwezigheid bij lessen

1.786 + 1.617 = 3.403

5.837

5.301

Aanwezigheidspercentage cursisten

66,6% & 70,9%> gemidd 68,6% 69,7% 66,0%

*) zonder de sluiting ivm het Corona virus hadden dit ca. 7.800 dagdelen geweest.
5.2 Resultaten toetsen en doorstroming naar volgend cursusjaar
Door de onderbroken lesperiodes zijn er in het cursusjaar 2020 geen centrale
‘onafhankelijke’ toetsen afgenomen. De doorstroming van de cursisten is gebaseerd op het
advies van de docent n.a.v. afgenomen tussentijdse toetsen in de groepen, prestaties en
indruk tijdens de les en aanwezigheid van de cursisten. Bij twijfel is gekeken naar het
toetsresultaat van november 2019.
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Een zevental cursisten uit de hoogste groep zou in september regulier uit moeten stromen.
Besloten werd hen tot de kerstvakantie een apart, extra programma te laten volgen en dan te
bezien of zij extern, als vrijwilligers, ergens ingezet kunnen worden. Door het beperkte
lesprogramma tijdens de pandemie, hebben wij besloten dat zij de lessen in de hoogste
groepen kunnen volgen tot het eind van het lesjaar 2020-2021, zolang er ruimte is.

Tabel 2:
Resultaten afgenomen toetsen 2019(a) en beoordeling al dan niet doorstroming
naar volgende groep 2020-2021(b):

Tabel 3: Gegevens doorstroming
Overige groepen 1 dagdeel les per week, geen toetsen en geen doorstroming naar ho
oger niveau @ curs. Start gemiddeld @
groep
gemidd @ curs 1e hj 2020 eind lesjr @ curs
nieuw
2e hj 2020 curs. 2e hj 2020
conv,comp.l,taalm 29,6
30
19
18,75
totaal generaal
137,6
138
113
116,25
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6. Financiën
De exploitatierekening 2020 sluit met een positief saldo van € 314,34.
De totale inkomsten in 2020 bedroegen € 54.782 verkregen van:
- Gemeente Bergen op Zoom:
- Gemeente Breda uit de regionale V.E./web-gelden:
- Philip Morris International (PMI) tbv het Project Praktijklessen
- Eigen bijdragen van deelnemers
:
- Overige inkomsten

€ 36.171
€ 12.006
p.m.
*)
€ 6.205
€
400

De uitgaven in 2020 ten bedragen van € 54.468 hadden betrekking op:
- activiteiten, zoals lessen Nederlandse taal, maatschappelijke oriëntatie
onder meer via praktijklessen, leren basisgebruik computers, ed.:
 lesmaterialen, hulpmiddelen, internet aansluitingen licenties
tbv oefenen taal, jaarlijkse excursie, ed.
€ 5.644
 investeringen in hulpmiddelen tbv lessen
€
0
- trajectkosten, zoals:
 reiskosten tbv activiteiten, vergoedingen gastvrouwen,
verblijfskosten cursisten, drukwerk/porti
€ 4.928
 onderwijskundige ondersteuning door betaalde
coördinator van de vrijwilligers/docenten
€ 12.600
salarislasten coördinator (0,556 fte) en 1 assistentcoördinator 0,167 fte) en vrijwilligersvergoedingen voor 2
**)
assistent-coördinatoren (vrijwilligers), ed.
exclusief onderwijskundige ondersteuning:
€ 23.633
de uitgaven voor circa veertig vrijwilligers:
€ 1.361
- huisvestingskosten, zoals gas, licht, water, OZB, rioolheffing, afvalstoffen heffing, veiligheid, schoonhouden
ruimten en klein onderhoud ed.:
€ 4.597 ***)
organisatiekosten, zoals telefoon, website, verzekeringen,
bankkosten e.d.
€ 1.705
NB *) De inkomsten en uitgaven van het PMI Project Praktijklessen worden in een
afzonderlijke projectadministratie bijgehouden op basis van de uitgaven die
ten laste van het voor drie jaren beschikbaar gestelde budget van PMI
gebracht worden.
**) Totaal salaris- en werkgeverslasten coördinatie en onderwijskundige
ondersteuning, premie verzekering ziekteverzuim, kosten salarisbureau
en de vrijwilligersvergoedingen voor twee van de drie assistent-coördinatoren.
***) Het gebruik van de lesruimten aan het Zonneplein wordt “om niet” beschikbaar
gesteld door woningcorporatie Stadlander.
De kosten in 2020 zijn op onderdelen afwijkend van vorige jaren omdat VIV 3,5 maand (half
maart t.m. juni) moest sluiten in verband met de 1e lockdown en in de periode september –
december de groepsgrootte heeft moeten halveren als gevolg van de 1,5 meter afstandsregel.
Dit leidde – ondanks het feit dat diverse kosten grotendeels gewoon doorlopen – op onderdelen
tot minder kosten, op andere kosten(-categorieën ) tot meer kosten en tot een verschuiving van
de inzet van uren van onze coördinator van minder uren voor coördinatie naar meer uren aan
onderwijskundige ondersteuning van cursisten en docenten,
Tijdens de lockdown is voor 1/3 van de cursisten thuis een digitaal aanbod op ”Oefenen.nl”
mogelijk gemaakt, waarvoor ook 25 extra licenties zijn aangekocht. En vanaf september, toen
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maar 1 dagdeel per week fysiek les kon worden gegeven, is het vervallen van het tweede
dagdeel zoveel mogelijk gecompenseerd door het ‘voorbereiden, verspreiden, begeleiden en
nazien van huiswerk’. Tevens zijn i.v.m. Corona voor de veiligheid van de
vrijwilligsters/docenten en de cursisten extra kosten gemaakt zijn voor onder andere handgel,
mond- en gezichtsmaskers en hygiëne. Op de kosten voor lesmaterialen, kosten vrijwilligers
en overige huisvestingskosten is sprake van (procentueel) beperkte onderschrijdingen. Voor
kosten als gas, licht, water, OZB, en dergelijke zijn de maandelijkse (voorschot-) nota’s niet
gekoppeld aan het gebruik van de betreffende maand.
Een beperkte flexibiliteit geldt eveneens voor de organisatiekosten, waar door het opzetten
van een nieuwe website sprake is van meerkosten.
Meer verschillen zitten in de zgn. trajectkosten. Reiskosten, vergoeding gastvrouwen en
verblijfskosten zijn lager. Maar – zoals hiervoor gesignaleerd - heeft de onderwijskundige
ondersteuning door de coördinator extra tijd gevergd (en daardoor een verschuiving van kosten
van coördinatie naar trajectkosten) i.v.m. het voorbereiden van een digitaal les- en
oefenprogramma’s via ”Oefenen.nl” (1e halfjaar) en het voorbereiden en verspreiden van
huiswerk (2e halfjaar).
De salarislasten van de coördinator zijn in 2020 gestegen als gevolg van twee verhoging van
de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening per 1 september 2019 en 1 juli 2020 en
de indiensttreding van 1 van de assistent-coördinatoren.
Het voornemen van de gemeente om op de subsidie 2020-2021 van VIV te korten, leidde tot
een bezwarenprocedure, waarna de korting is ingetrokken. De bezuinigingsopgave van de
gemeente Bergen op Zoom, zoals geagendeerd in het Focusakkoord, zal in het voorjaar 2021
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Op basis van een pitchbrief aan het College van burgemeester en wethouders en het starten
van gerichte fondsenwervingsactiviteiten wordt voor 2021-2022 en volgende jaren naarstig
gezocht naar financiële bijdragen voor projecten ter realisatie van onze doelstellingen. Dit
proces is nog volop gaande.
Met “Philip Morris International” wordt overlegd over mogelijkheden voor een vervolgtraject
van hun projectsubsidie voor praktijklessen.
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7. Conclusies en vooruitblik
Het was een jaar in het teken van de Corona pandemie. Plannen vielen in duigen en alle,
voortdurende onzekerheden vergden veel extra inspanningen van alle betrokkenen. Het
heeft laten zien dat we samen erg flexibel kunnen zijn als het nodig is en we zijn dankbaar
dat alle medewerkers zich zoveel inspanningen hebben getroost om zoveel mogelijk de
voorgang in het leren te waarborgen.
Daarbij spelen digitale vaardigheden een steeds belangrijker rol. Maar wanneer je een taal
niet voldoende kent en geen PC, laptop of tablet tot je beschikking hebt, is het je eigen
maken van die vaardigheden erg moeilijk zonder professionele of heel intensieve (eén op
één à twee fysieke) begeleiding.
Naast het weer zo spoedig mogelijk opstarten van een regulier lesaanbod wil VIV gaan
uitzoeken voor welke onderdelen van het aanbod van VIV en/of nieuwe activiteiten
projectfinanciering kan worden aangevraagd.
Door de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom zal voor extra middelen geen
beroep op haar kunnen worden gedaan anders dan voor exploitatielasten, waarin fondsen
namelijk niet bijdragen. Toch vertrouwen we erop dat we oplossingen vinden, mede gezien
de niet aflatende behoefte van onze cursisten om te werken aan hun participatie en
integratie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het in bruikleen geven aan cursisten van
laptops zoals dat ook in het reguliere onderwijs plaatsvindt.
In 2021 worden de praktijklessen computergebruik geëvalueerd. Op basis daarvan zal een
nieuw project worden geformuleerd en financiering via fondsen worden aangevraagd.
In het afgelopen jaar zou het “Project Praktijklessen 2018-2020” worden geëvalueerd en met
“Philip Morris International” worden besproken. Vanwege het geringe aantal praktijklessen
dat we hebben kunnen uitvoeren in 2020, wordt dit verschoven naar het voorjaar van 2021.
Het streven is te komen tot een verlenging van het project of een nieuw project vanaf 2022
zodat VIV ook nieuwe cursisten praktisch wegwijs kan maken in de wereld om hen heen
zodat zij daarin beter kunnen meedoen.
Indien we - hopelijk vanaf september 2021 - weer lessen kunnen geven aan volledige
lesgroepen van 12 personen is dat alleen mogelijk wanneer de ventilatie van onze
lesruimten aan de eisen voldoet. Zodra we helder hebben wat er nodig is om aan de eisen
te voldoen zullen we met Woningcorporatie Stadlander (eigenaar van onze locatie op
Zonneplein 33) bezien of en hoe de luchtventilatie op basis daarvan kan worden aangepast
(vergelijkbare problemen doen zich voor in reguliere schoolgebouwen). Wanneer geen
haalbare oplossing kan worden gevonden, zullen we een andere oplossing moeten vinden
die hoogstwaarschijnlijk ten koste zal gaan van ons aanbod.
Op 2 juli 2020 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de nieuwe Wet Inburgering
aangenomen. De Eerste Kamer heeft 1 december 2020 met het wetsvoorstel ingestemd. Het
streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan, in plaats van 1 juli 2021 zoals eerder was
vastgesteld.
De uitvoering daarvan zal in de regio gezamenlijk worden opgepakt door de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, die ook de regiefunctie krijgen. VIV heeft
zich inmiddels georiënteerd op de gevolgen die deze wet zal hebben voor het NT2 onderwijs.
Als non-formele taalaanbieder zal VIV in overleg gaan met formele taalaanbieders over
samenwerking en ondersteuning van de nieuwe wet inburgering vanaf 1 januari 2022.
In het kader van het project laaggeletterdheid werden examens en toetsen afgenomen door
formele taalaanbieders en ook door VIV op B1 niveau, toetsen aangeboden door “Stichting
Lezen en Schrijven”. Het vervolg van dit traject is “Tel mee met Taal 2020-2024” waarvoor
de regiogemeenten de regie hebben. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de
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onafhankelijke toetsen is (nog) onbekend. Daarom blijft dit voor VIV een onderwerp op de
agenda in het overleg met de gemeente, gezien het belang dat wij hechten aan het
onafhankelijk kunnen vaststellen van het niveau van de cursisten.
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8. Bijlagen
1.

Deelname aantal cursisten aan de cursussen in 2018, 2019 en 2020

deelname aantal cursisten aan de cursussen in
2018, 2019 en 2020
blauw 1
blauw 2a
blauw 2b
wit 1(A)
wit 2(A)
wit 2(B)
rood 1
rood 2
oranje 1
oranje 2
conversatie
conversatie+
computerles
taalmaatje
0
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Blauw 2B:
vervallen 2e hj 2019
Wit 2B:
gestart in 2e helft 2019
Conversatie+: n.v.t. in 2019 en 2020, alleen in 1e hj 2018: 8.5 deelnemers febr/juni 1 dagdeel
per week, gemiddeld heel jaar als 2 geteld
Taalmaatje: 8 in januari 2020, 1 vanaf november 2020, gemiddeld als 5 geteld

19

2.

Leeftijd cursisten in 2018, 2019 en 2020

Leeftijd cursisten in 2018, 2019 en 2020
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Landen van herkomst van cursisten 2017, 2018, 2019 en 2020
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4.

Totaal aantal cursisten taal- en computerlessen van de afgelopen 6 jaar
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