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Bij IBN werken wij aan de ontwikkeling van onze  
medewerkers. Een belangrijk onderdeel daarvan is de  

ontwikkeling van de basisvaardigheden. We bieden hen  
daarom taalles, rekenles en computerles aan. 

Elke medewerker werkt aan persoonlijke doelen. Iedereen doet dat 
op zijn of haar eigen niveau en in het tempo dat daar bij past. Het 
behalen van een diploma is niet het doel. Ook vinden we het niet 

zo belangrijk op welk niveau iemand aan het leren is. 

Waar het ons om gaat, is dat onze mensen zich beter  
kunnen redden in het dagelijks leven. Dat ze de uitleg van  

hun leidinggevende beter begrijpen. Dat ze in een overleg mee 
durven praten. Dat ze meer in zichzelf geloven en op meer 

onderdelen in hun leven voor zichzelf kunnen zorgen. 

Met deze kalender willen we laten zien op welke manier er 
successen worden behaald. Op elke bladzijde die u van de 

kalender gaat scheuren, leest u een paar voorbeelden. Dat maakt 
ons elke keer weer trots. En het geeft ons de energie om in 2019 

nog meer medewerkers te laten groeien in hun ontwikkeling.

Maarten Gielen
Algemeen directeur IBN

Voorwoord



Speciaal voor de Dag van de Basisvaardigheden 2018 hebben 
we met de medewerkers uit de taal-, reken- en computerles bij 
IBN successen verzameld. In onze lessen vinden wij het heel 

belangrijk om aandacht te besteden aan alles wat goed gaat. Onze 
medewerkers hebben vaak last van onzekerheden. Ze zijn bang 
dat ze fouten maken of dat ze iets nooit zullen leren. Het is dan 

geweldig om te merken dat het wel lukt om nieuwe dingen 
te leren. Om te merken dat het steeds beter gaat, makkelijker 

wordt en ook leuker. Daar heb je op heel veel manieren 
plezier van. En je collega’s, vrienden en familie merken dat ook. 

Wij zijn trots op deze mooie kalender en 
de vele mooie voorbeelden. We wensen u 

een fantastisch en leerzaam 2019 toe!

ma di wo do vr za zo

1 2 3 4 5 6

2019
week 1JANUARI



“Dankzij de lessen heb ik het 
vertrouwen dat ik een opleiding en 
ander werk aan kan. Ik heb al een 

stageplaats gevonden.”

Trude

“Doordat ik beter ben gaan rekenen, ben 
ik meer in mezelf gaan geloven. Als ik beter 
kan leren rekenen, kan ik heel veel andere 

dingen misschien ook wel leren.”

Gonja

ma di wo do vr za zo
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2019
week 2JANUARI



“Ik ben veel boeken gaan lezen. Ik 
lees ook voor. En ook het schrijven 
gaat veel beter. Ik schrijf ook eigen 

verhalen en maak mooie fotoboeken. 
Dat geeft een goed gevoel.”

Linda “In de les leer ik elke week 
nieuwe woorden. Het leven 
in Nederland wordt voor mij 

ook beter te begrijpen.”

Abdul

“Leren is en blijft leuk. Het is 
dan heel fijn om te merken dat 

anderen je steeds beter begrijpen en je 
anderen ook beter kunt helpen.”

Hamid

ma di wo do vr za zo
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2019
week 3JANUARI



“Ik ben blij dat ik mee mag doen in 
de lessen. Er wordt naar mij geluisterd

 en ik kan laten zien wat ik allemaal 
wel kan. Ik durf ook steeds meer 

van mezelf te laten horen.”

Stef

ma di wo do vr za zo
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2019
week 4JANUARI



“Het lukt mij nu beter 
om te begrijpen wat ik 

lees. Ook heb ik geleerd 
wanneer ik een woord met 
‘ou’ of ‘au’ moet schrijven.”

Patricia

“Als ik iets schrijf, gebruik ik 
korte zinnen. Ik maak dan 

minder fouten. Anderen kunnen 
mij beter begrijpen.”

Fatma

“Ik heb beter leren rekenen. 
Ik heb nu niet meer het gevoel 

dat ik er niks van kan.”

Lisanne

“Nu weet ik wanneer ik 
hoofdletters of kleine letters moet 

gebruiken. Ik gebruik ook punten en 
komma’s en ik kan beter begrijpend 

lezen. Daar ben ik blij mee.”

Danique

ma di wo do vr za zo
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2019
week 5JANUARI/FEBRUARI



“Door in de rekenles te oefenen 
met cijferend aftrekken, ga ik 
vol zelfvertrouwen naar mijn 

sjoelvereniging. Ik weet dat ik 
de score goed bij kan houden.”

Saskia

“Nu ik beter kan lezen, heb ik 
meer mogelijkheden om andere 

dingen te leren. Dat is uiteindelijk 
weer goed voor mijn werk. Ook 

daar is nu meer mogelijk.”

Jordy

ma di wo do vr za zo
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2019
week 6FEBRUARI



“Het is geweldig voor mijn 
zelfvertrouwen dat ik in de les heel 

zelfstandig kan werken. Ik krijg meer 
handigheid in het computerwerk en 

maak heel weinig foutjes.”

Teuntje “Nu ik met www.oefenen.nl kan 
oefenen, kan ik ook ontzettend veel 
oefenen met de Nederlandse taal.”

John

“Korte zinnen schrijven gaat 
steeds beter. Ook lukt het me 

beter om informatie op te zoeken en 
informatie te begrijpen.”

Sandra

ma di wo do vr za zo
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2019
week 7FEBRUARI



“Door veel te oefenen 
met lezen, merk ik dat ik 

steeds meer woorden begrijp. 
Ik weet ook dat ik de tijd moet 
nemen om iets goed te lezen.”

Jama

“Dankzij de oefeningen krijg ik 
stap voor stap meer zelfvertrouwen. 

Ik durf steeds meer te schrijven.”

Fatoma

“In de lessen leer ik om 
de woorden in zinnen in de 
goede volgorde te zetten.”

Najat

“Dat er in de les ook geoefend 
kan worden met het alfabet en 
hele korte woordjes, is voor mij 

heel fijn. Het is leuk om te merken 
dat ik nieuwe dingen leer.”

Zohr

ma di wo do vr za zo
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2019
week 8FEBRUARI



“Het is erg fijn dat ik in de lessen 
kan oefenen met het geven van 

uitleg. In het werk wil ik mijn 
collega’s zo goed mogelijk helpen. 

Dat gaat steeds iets beter.”

Sekure “Nu ik beter kan lezen 
heb ik nog meer plezier 

van mijn iPad.”

Dave

“Dankzij de taalles lukt 
het mij steeds beter om 

mooie zinnen te schrijven.”

Zofia

ma di wo do vr za zo
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2019
week 9FEBRUARI/MAART



“Het is ontzettend fijn dat ik op 
latere leeftijd nog de kans krijg om 

nieuwe dingen te leren. Ik kan mezelf 
steeds beter concentreren en zorg dat 

ik elke week naar de les kan gaan.”

Gerard

ma di wo do vr za zo

4 5 6 7 8 9 10

2019
week 10MAART



“In de les oefen ik met het 
invullen van het logboek voor mijn 

collega’s. Zij begrijpen nu beter wat ik 
bedoel als ik iets opschrijf. Ik kan ook 

steeds meer met de computer.”

Shakila

“De Nederlandse taal is en blijft 
moeilijk voor ons. Het is erg fijn dat 
we kunnen oefenen met mensen 
die echt naar ons willen luisteren. 

Het is fijn om er bij te horen!”

Phath & Sarath

ma di wo do vr za zo
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2019
week 11MAART



“Het is goed om te merken dat 
ik best goed kan lezen en helemaal 

niet zoveel fouten maak bij het 
schrijven. Het werken met de 

computer wordt de volgende stap.”

Jeanny “Ik wist niet dat ik in de 
taalles ook kon leren om 

rustiger te werken en vertellen. 
Dat is voor mij erg belangrijk.”

Kristel

“Het geeft vertrouwen dat er 
tijd is voor taalles. Het is heel 

fijn om te merken dat het 
schrijven steeds beter gaat.”

Gosia

ma di wo do vr za zo
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2019
week 12MAART



Taalles, rekenles en computerles
Bij IBN geven we taalles, rekenles en computerles aan mensen die bij IBN werken. Iedereen mag meedoen. Jong en oud. Geboren in Nederland of een ander land. We werken met kleine groepjes. De lessen worden gegeven door een leraar of lerares van IBN. Die kent het bedrijf en bespreekt de leerdoelen met elke medewerker die les gaat volgen. 
De leerdoelen zijn heel verschillend. Dat is te zien aan de voorbeelden uit deze kalender. Elk succes geeft meer zelfvertrouwen. Dat zorgt er voor dat je met meer plezier kunt werken en leven. Je durft dan ook meer. 

De lessen zijn bij IBN in Cuijk, Oss, Uden en Veghel. En er is elke week les. Medewerkers van IBN die 20 uur of meer per week werken, mogen onder werktijd naar de les. Medewerkers die minder dan 20 uur werken, komen in eigen tijd. 
Er zijn medewerkers die na het volgen van de lessen bij IBN nog meer willen leren en blijven oefenen. Dat is heel goed. We helpen die medewerkers bij het vinden van een nieuwe plek om te blijven leren. Buiten IBN.

ma di wo do vr za zo
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2019
week 13MAART



“Tijdens de taallessen 
heb ik heel veel nieuwe 

woorden geleerd. Ik heb een eigen 
woordenboek voor mezelf gemaakt.”

Ahmet

“Het is fijn om te leren en te 
merken dat er mensen zijn die je 

verder willen helpen en je steunen.”

John

“In een werkoverleg heb ik
 mijn collega’s verteld over de 

taalles. Dat was een hele eer. Ik 
ben trots op mijn ontwikkeling.”

Fehiman

“Het lezen gaat steeds een 
klein beetje beter. Dat maakt 

het leuker om te lezen.”

Johan

ma di wo do vr za zo
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2019
week 14APRIL



“De computer heeft steeds 
minder geheimen voor mij. Ik 

heb al twee certificaten behaald 
via www.oefenen.nl. Mijn eerste 

emails zijn verstuurd.”

Marie “Met vallen en opstaan lukt 
het om steeds zelfstandiger te 

werken. Het voelt erg goed om te 
merken dat ik vooruit ga.”

Jessy

“Door te werken met 
‘Klik & Tik de basis’ ben ik op 

weg om straks zelf met de 
computer te kunnen werken.”

Ahmed

ma di wo do vr za zo
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2019
week 15APRIL



“Dankzij de lessen bij IBN zijn 
mijn cijfers in mijn BBL-opleiding 
nog beter geworden. Ik ben trots 
op mijn ontwikkeling en ben nu 
zelfs bezig met MBO niveau 3.”

Michael

ma di wo do vr za zo
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2019
week 16APRIL



“Ik ben geslaagd voor mijn 
inburgering. Daar heeft het oefenen 

in de les mij erg bij geholpen. 
Ik ben ontzettend blij en trots.”

Paw Lei Lei
“Het certificaat ‘Klik & Tik de 

basis’ is behaald. De computer is 
niet langer een vijand. Dat 
geeft een erg fijn gevoel.”

Ties

“Ik heb geleerd om teksten van 
Nieuwsbegrip hardop voor te lezen. 
Nu is lezen zo leuk geworden dat 

ik ook thuis boekjes lees.”

Rieky

ma di wo do vr za zo
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2019
week 17APRIL



“Het lukt mij met kleine 
stapjes om te leren lezen. 

Ik kon nog bijna niet lezen.”

Zoulikha

“Dankzij de lesmethode 
Nieuwsbegrip weet ik veel meer 

over het leven in Nederland. Ik weet 
nu bijvoorbeeld wat Prinsjesdag is.”

Seher

“Het was voor mij geweldig 
om te merken dat ik op mijn 
leeftijd nog iets kon leren.”

Lisanne

“Het is mijn doel om goed 
voor mezelf te zorgen. De taal 

is daarbij heel belangrijk. Ik 
ben blij dat ik steeds beter 

leer lezen en schrijven.”

Amal

ma di wo do vr za zo
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2019
week 18APRIL/ MEI



“Ik stuur tegenwoordig kaartjes 
naar aardige mensen en durf daar 
ook een bericht op te schrijven. 
Dat vind ik erg fijn en ik kan er 
anderen ook blij mee maken.”

Bets

“Het werkboek ‘Lees & Schrijf’ helpt 
mij om verschillende soorten teksten te 
leren begrijpen. Schema’s, tabellen en 
formulieren begrijp ik steeds beter.”

Suzanne

ma di wo do vr za zo
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2019
week 19MEI



“Werken met oefenen.nl biedt mij 
ontspanning en het helpt mij om de 
taal nog beter te leren. Zelfs nu ik 
gestopt ben in de les, oefen ik nog 

steeds zo veel mogelijk.”

Bas

“Ik heb netter leren 
schrijven. Dat vind ik zelf, maar 
mijn familie en vrienden ook. 

Mijn berichten via Whatsapp zijn 
duidelijker geworden en ik begrijp 

veel meer van wat ik lees.”

Anja

“Door meer tijd te nemen bij het 
lezen en schrijven, gaan er meer 
dingen die ik doe meteen goed.”

Ronald

ma di wo do vr za zo
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2019
week 20MEI



“Ik ben heel veel gaan 
lezen. Dat gaat nu veel beter 

en het maakt mijn wereld groter.”

Ving

“De Nederlandse taal begrijp 
ik nu veel beter. Dat is erg fijn, 
omdat ik als moeder nu meer 

begrijp van het leven van mijn zoon.”

Kasia

“Het contact met de 
collega’s in de les heeft mij 

geholpen om meer van 
mezelf te laten horen en zien.”

Seycan

“Mijn uitspraak is beter 
geworden. Ik spreek meer 

woorden duidelijker uit. Dat 
maakt het makkelijker om iets uit 
te leggen aan iemand anders.”

Yik

ma di wo do vr za zo
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2019
week 21MEI



“Dankzij de taallessen is het mij gelukt om 
mijn aanhangwagenrijbewijs te behalen. In 
de les heb ik de theorie geoefend. Ik ben 
nu breder inzetbaar in mijn werk. Ik ben 
erg blij met de nieuwe mogelijkheden.”

Alex

ma di wo do vr za zo
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2019
week 22MEI/JUNI



“De lesmethode ‘Beter lezen’ is 
voor mij heel fijn. Ik oefen heel 

veel met begrijpend lezen. Door 
moeilijke woorden op te zoeken, 

leer ik veel nieuwe woorden.”

Ayse
“Lezen kon ik bijna niet. 

Nu lees ik eenvoudige teksten 
over het nieuws. Ik heb 

handige tips gekregen om een 
boodschappenlijstje te maken en 

kan werkbonnen begrijpen.”

Bas

“Ik kan nu zelfstandig de 
computer opstarten. Inloggen op 

www.oefenen.nl. En daar heel veel 
taal- en rekenoefeningen maken. 

Dat kan ik ook thuis doen.”

Herman

ma di wo do vr za zo
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week 23JUNI



“Met oefenen.nl heb ik 
ontzettend veel geleerd. Ik 
kan mijn kamer vol hangen 

met certificaten.”

Sao Nath

“Het is gelukt om iets beter 
te leren lezen. De Nederlandse 

taal blijft wel heel moeilijk.”

Ali

“Ik kan nu meer lezen en ook
meer begrijpen. Dat maakt 
mijn leven een stuk leuker.”

Bagha

“Omdat ik veel nieuwe woorden 
heb geleerd en beter heb 

leren lezen, begrijp ik veel meer 
van alle taal om mij heen.”

Khon

ma di wo do vr za zo
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2019
week 24JUNI



“In de les heb ik geleerd dat ik 
zelf mijn verlofoverzicht op kan 

zoeken op internet. En kan ik zelf 
controleren hoeveel vrije dagen 

ik nog op kan nemen.”

Bianca “Doordat ik beter heb leren lezen, 
ben ik minder afhankelijk van 

anderen. In mijn werk durf ik ook 
meer te vragen en mee te praten.”

Sjaak

“Ik heb beter leren lezen, 
schrijven en rekenen. Daardoor 
ben ik zelfstandiger en heb ik 

meer zelfvertrouwen.”

Maria

ma di wo do vr za zo
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2019
week 25JUNI



Duidelijke taal
We sturen heel veel berichten naar elkaar. Kort en lang. Met de telefoon, de computer en op papier. Het gaat altijd om je boodschap. Die moet duidelijk zijn. De ander moet hem begrijpen. Dat lijkt heel logisch, maar toch gaat er vaak iets mis. Als we schrijven, maken we onze zinnen vaak lang. We gebruiken moeilijke en Engelse woorden. We willen dan dat het een leuke tekst wordt. 
Bij IBN proberen we altijd op taalniveau B1 te schrijven. Dat niveau is voor heel veel lezers duidelijk. Er zijn steeds meer collega’s die duidelijke taal gebruiken. Ze kunnen daar een cursus voor volgen. Op www.onsibn.nl staan ook tips.
We willen nog meer duidelijke taal gaan gebruiken. Dat doen we al in heel veel brieven en ons personeels blad ‘Tussen de bedrijven door’. We luisteren daarbij naar tips van mensen uit de taalles. Zij zeggen wat ze wel en wat ze niet begrijpen. Daar moeten we goed naar blijven luisteren!

ma di wo do vr za zo

24 25 26 27 28 29 30

2019
week 26JUNI



“Dankzij de oefeningen in de les 
is mijn enthousiasme over de 

Nederlandse taal groter geworden. 
Ik maak mooiere zinnen, met minder 
foutjes. Het maakt me zelfstandiger.”

Rohan

“Het schrijven gaat stapje voor stapje 
steeds iets beter. Ik had niet gedacht 

dat ik dat zou kunnen leren.”

Yurdagul

ma di wo do vr za zo

1 2 3 4 5 6 7

2019
week 27JULI



“Het lukt mij om 
moeilijke woorden goed uit 
te spreken. Ook de Engelse 

woorden. Dat maakt een heleboel 
dingen heel veel duidelijker.”

Steve

“Ik heb beter leren lezen en 
schrijven, maar ook heel veel
 andere dingen geleerd over 

het leven in Nederland.”

Hennie

“Ik kan nu zelf uitrekenen 
hoeveel geld ik kan 

besparen als ik korting krijg.”

Petra

“Toen ik begon in de taalles, vond 
ik het heel spannend. Ik heb beter 

leren spreken en kan nu beter 
lezen. Ook kan ik een beetje 

schrijven. Ik ben trots op mezelf.”

Noeun

ma di wo do vr za zo
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week 28JULI



“Het Nederlands is begrijpelijker 
geworden voor mij. Ik begrijp mijn 

kinderen en hun leven beter. In 
mijn werk wil ik ook hogerop komen.”

Victor
“In de rekenles heb ik geleerd 
dat ik minder fouten maak als 

ik goed lees en kladpapier gebruik 
voor mijn berekeningen.”

Johny

“Lezen is tegenwoordig leuk. Ik 
had nooit verwacht dat ik ooit 

boeken zou kunnen lezen.”

Theo

ma di wo do vr za zo
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week 29JULI



“Ik heb geleerd om mezelf niet dom te 
vinden. Ik mopper niet meer op mezelf, 

maar geef mezelf complimenten als ik een 
som goed heb uitgerekend of in het werk 

iets goed heb gedaan.”

Janny

ma di wo do vr za zo
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week 30JULI



“Ik vind het mooi dat IBN mensen de 
kans geeft om taallessen te volgen. 

Ik had nooit verwacht dat ik een 
computer op zou kunnnen starten. 

Ik oefende zelfs op oefenen.nl.”

Servaas “Dankzij de rekenles lukte 
het mij om tijdens mijn vakantie 

in Turkije om te rekenen van 
Turkse lira naar euro’s.”

Carin

“Door meer te vertrouwen op 
mezelf, heb ik meer controle 

over mijn leven en is er veel meer 
mogelijk geworden.”

Johan

ma di wo do vr za zo
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week 31JULI/AUGUSTUS



“Ik kan nu beter 
omgaan met geld.”

Gerda

“Het lezen gaat stap voor stap 
vooruit. Dat vind ik zo fijn dat ik elke 

dag oefen met lezen. De lessen 
geven mij meer zelfvertrouwen.”

Nicole

“Het is fijn om extra tijd en 
hulp te krijgen bij het leren 

van de taal.”

Hussein

“Er is mij veel duidelijk geworden 
over grammatica en gezond leven. 
Ik kan veel regels gebruiken. Ik durf 
nu vragen te stellen. Op straat, op 

het werk en in de les.”

Yahya

ma di wo do vr za zo
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week 32AUGUSTUS



“Door elke week bezig te zijn met 
lezen en schrijven, ben ik er achter 

gekomen op welke punten ik mezelf 
nog verder kan verbeteren. Dat 
motiveert me om door te gaan.”

Rahied

“In de rekenles oefen ik de 
tafelsommen. De tafel van 4 helpt mij 
bij de kwekerij om snel uit te rekenen 

hoeveel stektrays er op een kar staan.”

Michael

ma di wo do vr za zo
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week 33AUGUSTUS



“Dankzij de hulp in de lessen heb ik 
geleerd dat ik moet zorgen dat ik het 
overzicht blijf behouden. Werken met 

een agenda en zorgen dat ik weet 
welke opdrachten ik moet maken.”

Luuk “Het is leuk geworden om 
met rekensommen bezig te zijn. 

Dat had ik nooit verwacht.”

Marianne

“Het geeft mij een goed gevoel 
dat ik naar de les mag. Ik voel 

mezelf serieus genomen door IBN.”

Tonnie

ma di wo do vr za zo
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week 34AUGUSTUS



“Het is me gelukt om mijn 
levensverhaal in eigen woorden op papier 

te zetten. Het blijft mijn droom een 
boek te maken van dat verhaal.”

Kim

ma di wo do vr za zo
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2019
week 35AUGUSTUS/SEPTEMBER



“In mijn tijd op de basschool ging de 
rekenles te snel voor mij. IBN heeft 
mij een nieuwe kans geboden om 

toch goed te leren rekenen. Daar ben 
ik er dankbaar voor en blij mee!”

Theresia “Het is mooi dat ik de kans krijg 
om nog meer te leren. Het is leuk 
als je beter mee kunt doen met je 

kinderen en kleinkinderen.”

Hélène

“Het is fantastisch dat ik bij 
IBN de taal beter kan leren. Het
is ook leuk om dat met andere 

collega’s samen te doen.”

Aziza

ma di wo do vr za zo
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week 36SEPTEMBER



“De programma’s van oefenen.nl 
hebben mij veel meer geleerd 

over verschillende programma’s op 
de computer. Ik weet nu dat niet alle 
internetpagina’s te vertrouwen zijn.”

Ad

ma di wo do vr za zo
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week 37SEPTEMBER



“Na de Nederlandse les, durfde ik 
het aan om ook Japans te gaan leren. 
Dat heb ik gedaan, omdat ik met mijn 
tante naar Japan zou gaan. Daar ben 

ik geweest. Het was geweldig.”

Anne “Nu ik merk dat het rekenen 
steeds iets sneller gaat,

 krijg ik er meer plezier in.”

Reggie

“Nu het met de taal steeds 
beter gaat, wil ik ook meer met 

de computer gaan werken.”

Hadhoum

ma di wo do vr za zo
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week 38SEPTEMBER



“Mijn uitspraak wordt 
steeds beter doordat ik 

daar hulp bij krijg in de les.”

Lourdes

ma di wo do vr za zo
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week 39SEPTEMBER



“Foutjes maken is niet erg. Het is 
vooral belangrijk als anderen je 
begrijpen. Je moet dus gewoon 

praten en schrijven. Dat is ook de 
beste manier om nog meer te leren.”

Yildiz “Door gewoon te beginnen 
met lezen en praten, merk ik 

dat ik meer kan dan ik dacht.”

Ewelina

“De methode ‘Taal in Blokjes’ 
heeft mij heel veel geleerd 

over de spelling van woorden. 
Het heeft mij geholpen mijn 
BBL-diploma te behalen.”

Jordy

ma di wo do vr za zo
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week 40SEPTEMBER/OKTOBER



“Door de stap naar de taalles 
te zetten, heb ik veel meer 

zelfvertrouwen. Ik ben trots op mijn 
ontwikkeling. Ik moedig anderen nu 
ook aan om naar de les te gaan.”

Karel

“Dankzij de rekenlessen ben 
ik serieuzer na gaan denken over mijn 
toekomst. Ik heb mezelf ingeschreven 

voor een BBL-opleiding en ben 
daar nu mee bezig.”

Wesley

ma di wo do vr za zo
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week 41OKTOBER



“Ik heb ontdekt dat ik veel meer 
kan dan ik dacht. Ik heb nu het 

vertrouwen om berichtjes te sturen 
of een kaartje te schrijven. Nu wil ik 

graag ook beter leren rekenen.”

Henriëtte
“Ik wil heel graag de theorie 
voor mijn brommercertificaat 

behalen. Het is belangrijk 
om veel te oefenen en

 rustig en goed te lezen.”

Justyna

“In de taalles heb ik heel 
veel nieuwe woorden geleerd.”

Yulan

ma di wo do vr za zo
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week 42OKTOBER



“De opdrachten van ‘Nieuwsrekenen’ 
helpen mij om ook in de praktijk meer 
dingen uit te kunnen rekenen. Het is 

goed voor mijn vertrouwen en het is leuk 
om in de les samen te werken.”

Hacer

ma di wo do vr za zo
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week 43OKTOBER



“De werkboeken van ‘Lees & 
Schrijf’ hebben mij geholpen om 

verschillende soorten teksten 
begrijpen. Formulieren, 

nieuwsberichten en tabellen. Er zijn 
zoveel verschillende teksten.”

Tonnie
“Het is mij al een paar keer 
gelukt om zelf formulieren in 

te vullen. Ik heb daarbij 
geen hulp nodig gehad van 

iemand anders.”

Frans

“Het maken van woordzoekers 
vind ik ontzettend leuk. Ik heb 
geleerd hoe dat moet en kan 

de oplossing zelf vinden.”

Kadi

ma di wo do vr za zo
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2019
week 44OKTOBER/NOVEMBER



“De Nederlandse taal is 
voor mij veel leuker geworden. 
Op mijn werkplek heb ik zelfs 

een puzzelboekje liggen om in de 
pauze te kunnen puzzelen.”

Akiun

“Op school hebben ze me nooit iets 
geleerd over deelsommen. Nu weet ik 
hoeveel karren ik nodig heb als ik bij 

de kwekerij een bestelling klaar 
moet maken voor een klant.”

Linda

ma di wo do vr za zo
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week 45NOVEMBER



“Het schrijven gaat 
steeds beter en ik begrijp 

steeds moeilijkere teksten.”

Gordana

“In de cursus heb ik geleerd 
over de Nederlandse taal. Ook 

kan ik nu elke dag kijken naar het 
nieuws op de computer. Ik kijk 

elke dag naar Ons IBN.”

Pong

“Leren is leuk en het geeft 
vertrouwen. Dat heb ik nodig om 

goed voor mezelf te zorgen.”

Maria

“Het lezen ging steeds iets beter. 
Daardoor werd het ook leuker 

om te blijven oefenen. Als ik blijf 
oefenen, kan ik nog meer leren.”

Fatima

ma di wo do vr za zo
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week 46NOVEMBER



“Met bloed, zweet en tranen heb 
ik mijn diploma voor beveiliger 

(niveau 2) behaald. Ik ben 
ontzettend blij met de hulp in de 

lessen en trots op mezelf.”

Chano
“Ik heb geleerd dat het 

leuk is om te leren. Ik ben na 
de lessen bij IBN verder gegaan 

met het volgen van taallessen 
bij de bibliotheek.”

Ricardo

“Omdat ik naar de rekenlessen 
ben gegaan, kan ik nu zelfstandiger 

reizen met de bus.”

Gerda

ma di wo do vr za zo
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2019
week 47NOVEMBER



“Ik vind het leuk om teksten te 
lezen en op de computer 

oefeningen te maken. Praten in 
de les is belangrijk voor mij.”

Gülizar

“Omdat ik nu duidelijkere uitleg kan 
geven aan mijn collega’s, kan ik mijn 

werk beter doen en is de samenwerking 
een stuk leuker geworden.”

Yasemin

ma di wo do vr za zo
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2019
week 48NOVEMBER/DECEMBER



“Ik vind het fijn dat ik sneller 
kan lezen. Zinnen maken en 

opschrijven lukt beter. Ik vind het 
belangrijk om te blijven leren.”

Wanida
“De les is hartstikke leuk. Ik 

heb nieuwe woordjes geleerd 
en kan nu beter lezen.”

Gerold

“Ik vind dat de lessen goed zijn. 
Ik help soms anderen in de les en 

dat is ook leuk om te doen.”

Sead

ma di wo do vr za zo
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week 49DECEMBER



“Het lezen gaat een heel stuk 
beter. Ik kan ook meer dingen zelf 

regelen met de computer. Na de lessen 
van IBN, heb ik mezelf aangemeld bij 
de bibliotheek. Ik wil blijven oefenen.”

Gerdie

ma di wo do vr za zo

9 10 11 12 13 14 15

2019
week 50DECEMBER



“Ik vind de lessen en docenten 
goed. Ik zou meer tijd willen 

om beter te oefenen met voorlezen. 
Dat is erg belangrijk.”

Merfad
“Samen overleggen met 

anderen in de groep helpt mij
teksten en opdrachten te begrijpen. 

Dit maakt de les ook gezellig.”

Katarzyna

“Ik vind het fijn om samen 
teksten te lezen en opdrachten te 
maken. Zo begrijp ik het beter.”

Adriana

ma di wo do vr za zo
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2019
week 51DECEMBER



“Het blijft moeilijk, maar 
ik heb veel geleerd over 
de grammatica van het 

Nederlands. Ik maak veel 
minder fouten als ik schrijf.”

Aysegul

“Nieuwsbegrip en het lezen 
in de Startkrant hebben mij veel 
verder geholpen met begrijpend 

lezen. Ik wil heel graag ook 
nog beter leren rekenen.”

Ramon

“De lessen van IBN hebben 
mij meer zelfvertrouwen 

gegeven. Het heeft mij geholpen 
om werk te vinden buiten IBN.”

Shafiqa

“Ik ben handiger geworden in het 
werken met de computer. Ik heb 

veel geoefend met het schrijven en 
uitspreken van klanken.”

Bakiye

ma di wo do vr za zo
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week 52/1DECEMBER



De sociale 

onderneming IBN

Bij IBN helpen we mensen bij het vinden van werk. 

Mensen die daar moeite mee hebben. Dat zijn mensen 

uit de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening 

en de Wajong. Ook aan schoolverlaters van VSO/ 

PRO, statushouders en mensen die bij hun eigen 

werkgever niet meer mee kunnen.

We geloven in de mensen die op zoek zijn naar werk. 

We bieden hulp bij het ontwikkelen van die mensen. 

Dat doen we al meer dan 20 jaar. We zijn daar goed in 

en zijn trots op de successen van onze mensen. 

Het is mooi om te zien hoe mensen groeien als ze op 

de juiste werkplek zitten. Dat geeft een goed gevoel. Ze 

hebben het gevoel er bij te horen en iets toe te voegen 

aan de samenleving. Zo zorgen we er samen voor dat 

Nederland stap voor stap een mooier land wordt. 



Lekker in je vel
Bij IBN vinden we het belangrijk dat medewerkers prettig 

kunnen werken en lekker in hun vel zitten. Prettig werken is 
meer dan alleen geld verdienen. Met het programma Lekker in je vel helpen we medewerkers op weg. 
Lekker in je vel zitten kun je bereiken door gezond te leven. 

IBN biedt kookworkshops, gratis fruit op de werkplek 
en goedkope sportabonnementen. Maar ook trainingen 
om te stoppen met roken en beter te leren ontspannen. 

Medewerkers die meedoen voelen zich beter, op het werk 
en thuis. Ze zijn fitter, hebben meer zelfvertrouwen en bouwen meer sociale contacten op. 

Medewerkers moeten ook inzetbaar blijven als ze ouder 
worden. IBN helpt hen om erachter te komen wat zij in het 

werk nog willen bereiken. En helpt hen op weg naar de best passende werkplek. Binnen of buiten IBN. 
Medewerkers die zich blijven ontwikkelen bereiken meer in 

hun loopbaan. Bij IBN kan dat door vakgerichte opleidingen 
te volgen. Ook kunnen zij werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. Zo dragen we met Lekker in je vel bij aan de 
ontwikkeling van de basisvaardigheden van medewerkers.



 

IBN staat voor marktgericht ondernemen 

met een passie voor mens en maatschappij. 

Dagelijks brengen wij mensen met een afstand 

tot de arbeidsmark naar betaald werk. Zo’n 

3800 gemotiveerde medewerkers hebben een 

passende baan bij of via IBN. 

www.ibn.nl

In 2020 gaan wij graag op dezelfde manier verder met het behalen van successen. Als u ons daarbij wilt steunen, kan dat. U kunt 
kerstpakketten of relatiegeschenken afnemen uit het assortiment van DOEGOODS. 

www.doegoods.nl

De winst van DOEGOODS gaat namelijk naar ons programma ‘Aanpak laaggeletterdheid’.






