
                                                                                                      
 

 

Workshopbeschrijvingen landelijke netwerkdag - 3 oktober 2016 
Klaar voor de toekomst: stap 3  
 
□ Workshop 1: Organisatie van het taalcoachaanbod: wat bied je aan en aan wie? 
We focussen op jouw taalcoachaanbod en de keuzes die je daarin kunt maken. Wat past bij jouw 
organisatie: een-op-een taalcoaching, groepsles, samenspraak of ook een taalcafé? Welke competenties 
heeft de vrijwilliger nodig bij de verschillende taalcoachvormen? Welke stappen kun je zetten om jouw 
taalcoachpraktijk effectiever te maken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijk je naar jouw eigen 
organisatie.  
 
□ Workshop 2: In gesprek met een gemeente 
Tijdens deze workshop staat in de schijnwerpers: de positie van een gemeente en de samenwerking met 
taalcoachorganisaties. Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking met de gemeente? Hoe richt de 
gemeente haar educatiebeleid in en hoe betrekt zij vrijwilligersorganisaties daarbij? We bieden je 
handvatten zodat je na de workshop een gesprek kunt aangaan met de kerngemeente van jouw 
educatieve regio. 
 
□ Workshop 3: Samenwerking tussen vrijwilliger en NT2-docent 
Een vrijwilliger vervult (vaak) een belangrijke rol in de ondersteuning van de NT2-docent. In deze 
workshop vertelt een coördinator en taalaanbieder praktijkervaringen over de samenwerking tussen 
taalaanbieder en vrijwilligersorganisatie. Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld breng je de situatie voor 
jouw regio in kaart en verken je de mogelijkheden tot samenwerking voor jouw vrijwilligersorganisatie.  
 
□ Workshop 4: Aanvragen van subsidie bij een fonds: tips & tricks 
Het Oranje Fonds vertelt waar vrijwilligersorganisaties aan moeten denken bij subsidieaanvragen aan 
fondsen. Wat moet je wel en wat juist niet doen? Aan welke bedragen kun je denken en welke stappen 
moet je ondernemen? In deze workshop vertelt het Oranje Fonds welke richtlijnen er gelden en hoe 
eenvoudig het kan zijn om een subsidieaanvraag te doen. 
 
□ Workshop 5: Handvatten bij de bepaling van het taalniveau en -materiaal 
Welk taalniveau heeft een anderstalige? En: welk materiaal is geschikt voor welk niveau? Dit zijn vragen 
die veel voorbij komen in de taalcoachpraktijk. In deze workshop maak je  kennis met de standaarden en 
eindtermen voor de volwasseneneducatie. Dit is het wettelijk kader om de voortgang van taal, rekenen 
en digitale vaardigheden te monitoren. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je het taalniveau 
bepalen, zowel van de deelnemer (schrijven en gesprekken voeren) als van het taalaanbod (lezen en 
luisteren). 
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□ Workshop 6: Hoe presenteer ik mijn taalcoachorganisaties? 
In deze workshop gaat het om de presentatie van jouw organisatie. Hoe kom je over? Hoe kun je kort en 
goed jouw organisatie voor het voetlicht brengen in een gesprek? Wat kun je wel of juist beter niet 
zeggen? Welke tips zijn er voor het formuleren van een aansprekend verhaal? In de workshop oefen je 
jouw organisatie overtuigend te presenteren. 

Vanwege de aard van de workshop is er daarom voor een beperkt aantal deelnemers plaats  
 
□ Workshop 7: Een effectief gesprek met een taalaanbieder en/of gemeente 
Een goed gesprek voeren in een opdrachtgever-klant relatie vergt specifieke vaardigheden. Nadat je een 
aantal basisingrediënten verkent, ga je samen met een acteur aan het werk. Van en met elkaar leren in 
een veilige sfeer staat in deze workshop centraal.  

Vanwege de aard van de workshop is er voor een beperkt aantal deelnemers plaats.  


