
Project Vaktaal: 

Meer kansen door Nederlands én een vak te leren 

In project Vaktaal ondersteunt Stichting Wereldwijd asielzoekers en statushouders, die 

vaak een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze krijgen les in Nederlands én leren 

een vak, zoals lassen, elektrotechniek of hout- en textiel bewerken. Het project krijgt geen 

subsidie. Zonder co-financiering van MPlooi kwam de voortgang van dit project ernstig in 

gevaar. 

Frans Frankhuizen, coördinator project Vaktaal: “Het gaat hier om duaal onderwijs. In de 

ochtend krijgen de cursisten taalles en in de middag gaan ze met de handen aan de slag. Ze 

leren in de praktijklessen bijvoorbeeld lassen, timmeren of naaien. Ook wordt er gewerkt 

aan computer- en rekenvaardigheden. De opleiding vergroot hun kans op werk en zorgt 

ervoor dat ze weer meedoen, meetellen in de maatschappij. De Nederlandse taal beheersen 

is daarbij onmisbaar. Zo’n 75 vrijwilligers die hun kennis willen overdragen, verzorgen de 

lessen met veel enthousiasme.” 

Zonder co-financiering geen project 

Frans Frankhuizen: “Project Vaktaal krijgt geen subsidie van de overheid of gemeenten in 

Zuid-Limburg. Zelf hebben wij als stichting onvoldoende financiële middelen. Er is dus geen 

structurele financiering, wij zijn afhankelijk van fondsen. Wij zijn gestart met een financiering 

door het Elizabeth Strouven fonds, die afliep in 2019. Als coördinator moest ik op zoek naar 

nieuwe financiële middelen. Gelukkig paste ons project binnen de doelstellingen van MPlooi 

en kregen wij een co-financiering. Zonder deze co-financiering zou de voortgang van ons 

project ernstig in gevaar komen. Voor de aanschaf van een zaagmachine kan ik vaak wel een 

sponsor vinden. Maar dit hele project draaiende houden, met zo’n 40 cursisten per jaar en 

75 vrijwilligers, vraagt structureel veel geld.” 

Mensen perspectief bieden 

Frans Frankhuizen: “Het is altijd moeilijk om de exploitatie van een project rond te krijgen. 

Naast de co-financiering van MPlooi zijn er ook andere fondsen nodig. Gemeenten zijn wel 

overtuigd van ons zinvolle werk, maar kunnen niet bijdragen. Daarom zijn we heel erg blij 

met de financiële bijdrage van MPlooi. Vaktaal onderscheidt zich door het duale aanbod: 

mensen leren de taal én een vak. We bieden een groep mensen die anders buiten de boot 

zou vallen perspectief. Onze deelnemers groeien en ontwikkelen zich. Dat is goed voor 

henzelf en de arbeidsmarkt. Dat mag niet verloren gaan door een gebrek aan financiële 

middelen.” 


