
YouTube

26.000
mensen halen 
een certificaat

Social media

We bereiken met social media:
• Fans van Oefenen.nl
•  Mensen die lijken op  

onze fans
• NT1’ers en NT2’ers
• Mensen uit krachtwijken
• Ouderen
•  Mensen met onvoldoende  

digitale vaardigheden

• Bibliotheken
• Gemeenten
• Welzijnsorganisaties
• IntermediairsSamenwerking

Oefenen.nl is expert op het gebied van online 
volwasseneneducatie voor iedereen die zijn 
basiskennis en vaardigheden wil verbeteren.

1.031 volgers
180 tweets
158.776 weergaven

400 volgers
42 foto’s  
9.821 weergaven

2018

Voor iedereen die een zetje kan gebruiken  
om beter mee te doen aan de maatschappij:

  laagopgeleide mensen 
met een taalachterstand  

(NT1, NT2)

mensen met 
een migratie
achtergrond

mensen met  
beperkte gezond

heidsvaardigheden

Mensen met  
onvoldoende digitale 

vaardigheden

Bibliotheken

Haag 
Wonen

Stichting Leer Zelf Online

Hoogheemraadschap Delfland

Groene  
Huisvesters

CINOP Advies

Duurzaam  
Den Haag

Gemeente Den Haag, 
Dienst Milieueducatie

ING Nederland fonds

Rabobank Foundation

Gemeente Den Haag

Koninklijke Bibliotheek

Tel mee met Taal

ITTA, het Kennisinstituut  
voor taalontwikkeling

7.440 volgers
101 posts
1.751.982 weergaven

473.253 bereik
11.931  kliks naar Oefenen.nl

Projecten
Positieve 
evaluatie

Comité van 
Aanbeveling en Advies 
verbreding en verdieping

Google Translate 
op Oefenen.nl

Animatie: Gewoon een zetje  
op basis van profielen van KLASSE!

Sociaal Ondernemend 
Platform voor Inclusie  
& Educatie  
Initiatief van Oefenen.nl, 
Leer Zelf Online, Netrex.nl, 
Organiq.nl

Middelen

Kennis

463 organisaties hebben een licentie

• Koninklijke Bibliotheek
• taalaanbieders
• sociale werkvoorziening 
• vluchtelingenorganisaties 

• gemeenten 
• welzijnsinstellingen 
• reïntegratiebedrijven 
• penitentiaire instellingen

365  
bibliotheken  
werken met

in totaal
5,1 miljoen minuten

50%  
meer dan
in 2017!

18.858
abonnees

video’s bijna 
1 miljoen keer bekeken 

Programma’s over taal  
en digitale vaardigheden  
worden het meest gebruikt

• Taalklas.nl
• Lees en Schrijf!
• De Liedjeskast
• Station Nederlands 
• Klik & Tik

Vernieuwd

Onze nieuwe programma’s

Begeleiders taal

Mijn cursisten 
hebben naast  
taal interesse  
in digitale  
vaardigheden

Mijn cursisten 
hebben naast  
taal interesse  
in gezond leven

175.000
 oefenen

thuis

275.000
 mensen oefenen  
onder begeleiding

mensen  
met 

schulden

731 
video’s

Taalklas.nl
best bekeken

Digitale coach  

in voorbereiding

In 2018 zetten wij ons in voor  

450.000 mensen  
met een account, waarvan  

66.375  NIEUW

75%

35%

2.000 
meer dan
in 2017!
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