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Taalcoaching vergroot je wereld
Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving 
doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor 
meer zelfvertrouwen, taal en contacten. Het Begint met Taal ondersteunt 
161 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. We 
bieden producten en diensten aan voor taalvrijwilligers en coördinatoren 
van aangesloten organisaties. Daardoor kan jouw organisatie alle 
energie steken in het werk waar jullie goed in zijn: taalcoaching geven. 
Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken. 



Producten voor taalvrijwilligers

Handboek voor taalvrijwilligers*
Als startend taalvrijwilliger heb je verschillende vragen: welke methode 
en werkvormen zijn geschikt? Wat zijn je taken als taalvrijwilliger? Dit 
handboek biedt handvatten voor (nieuwe) taalcoaches. Praktijkgericht 
en samengesteld door ervaren taalvrijwilligers.
Prijs: € 7,50 

Materialenlijst*
Er is veel NT2-materiaal (Nederlands als tweede taal) beschikbaar: 
boeken, websites, zelfstudiemateriaal, etc. Maar welk materiaal is 
geschikt voor taalvrijwilligers? De materialenlijst biedt uitkomst en 
is opgesteld door een ervaren NT2-deskundige en getoetst door 
coördinatoren.
Prijs: € 5,-

Biografie voor anderstaligen*
Vragen als: wat kun je en wat wil je leren in het Nederlands zijn voor veel 
anderstaligen moeilijk te beantwoorden. De biografie is een werkboek dat 
daarbij helpt. Ga samen in gesprek en leer elkaar als taalkoppel beter 
kennen. De biografie is medeontwikkeld door het Amsterdams Buurvrouwen 
Contact, een ervaren taalvrijwilligersorganisatie. 
Prijs: € 7,50 

SpreekTaal* 
Een uitgebreide, praktijkgerichte methode ontwikkeld 
voor taalvrijwilligers door de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Er is geen voorkennis nodig. SpreekTaal 
is geschikt voor alle anderstaligen (laag/midden/
hoogopgeleid). De methode bestaat uit twee series: 
SpreekTaal 1 (taalniveau 0 tot A1)  en SpreekTaal 2 
(taalniveau A1 tot A2). Elke serie bevat 15 modules 
over dagelijkse onderwerpen: gezondheid, eten & 
drinken, reizen, kopen en communicatie, etc.
Prijs: € 90,-

*Deze producten & diensten kunnen ook worden aangevraagd door niet-aangesloten organisaties. 
Bekijk onze site voor de tarieven.
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Producten voor coördinatoren

Taalwerkplan*
Instrument waarmee je de voortgang van de taalontmoetingen in kaart brengt. 
Het bestaat uit een intake, taaloefeningen, een tussen- en eindevaluatie. Hiermee 
kun je de effecten van je taaltraject in kaart brengen. Het is ontwikkeld en uitgebreid 
getoetst in de praktijk. Het taalwerkplan is medeontwikkeld door coördinatoren 
van Taal doet meer.
Prijs: € 7,50 

Handboek voor coördinatoren*
Als coördinator ben je de spil van de taalvrijwilligersorganisaties. Je 
selecteert, traint en coacht vrijwilligers, houdt intakes met anderstaligen, 
legt contact met samenwerkingspartners, etc. In dit handboek staan tips 
van ervaren collega-coördinatoren over hoe je je organisatie slim inricht. 
Prijs: € 7,50 

Handreikingen Taalcafé, Taalcoaching in groepen, Een-op-een 
taalcoaching en SamenSpraak*
Hoe zet je als vrijwilligersorganisatie een taalcafé op, hoe organiseer 
je samenspraak, een-op-een of groepstaalcoaching? Coördinatoren 
hebben hun tips en ervaringen met ons gedeeld. Wij hebben ze voor 
je gebundeld in deze praktische, unieke handreikingen.
Prijs: € 12,50 

Folders voor werving vrijwilligers en anderstaligen 
Folders nodig voor het werven van anderstaligen en vrijwilligers? We hebben 
folders beschikbaar in het Nederlands, Engels, Chinees en Arabisch. We 
bieden ook speciale SamenSpraakfolders aan. Door gezamenlijke inkoop is 
dit goedkoper dan zelf folders drukken & ontwerpen.
Prijs: € 7,50 voor 25 stuks 

Methodiek Vooruit naar vrijwilligerswerk*
Wil jij anderstaligen na het taaltraject laten doorstromen naar vervolgactiviteiten, 
zoals vrijwilligerswerk? Vooruit naar Vrijwilligerswerk is een kant-en-klare 
methodiek die vrijwilligersorganisaties zo kunnen inzetten. De methodiek 
bestaat uit: trainingsmateriaal voor anderstaligen en werkboeken. Deze 
methode is medeontwikkeld door het Amsterdams Buurvrouwen Contact.
Prijs: € 100,-

*Deze producten & diensten kunnen ook worden aangevraagd door niet-aangesloten organisaties. 
Bekijk onze site voor de tarieven.
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Wilt u beter Nederlands leren spreken 
en meer weten over de Nederlandse cultuur?

Wilt u meer contacten met Nederlanders 
en betere kansen op werk?

Dan is SamenSpraak
iets voor u!

Beter Nederlands 
spreken?

‘SamenSpraak heeft mij 
zelfverzekerder gemaakt.’

Samen leven? Samen spreken!

      Door de tips uit 
de handreiking & 
werkgroep weet ik hoe 
ik een taalcafé opzet.



Trainingen voor vrijwilligers* 

Wat doe je als taalvrijwilliger en wat juist 
niet? Vrijwilligerstrainingen zijn belangrijk 
voor effectieve taalcoaching. Samen met 
ervaren coördinatoren en NT2-experts heeft 
Het Begint met Taal de volgende trainingen 
ontwikkeld: 
• Aan de slag met taal - introductietraining
• Effectief begeleiden bij 

tweedetaalverwerving
• Interculturele communicatie 
• Spreekvaardigheid en feedback 
• Taalcoaching in groepen
• Taalcafé in de praktijk
• Uitspraak & Intonatie 
• Omgaan met grenzen stellen
Wij zorgen voor gekwalificeerde trainers die 
de taalcoachpraktijk kennen. De trainers 
geven de trainingen op de locatie van de 
taalcoachorganisatie of een centrale plek in 
de regio, de vrijwilliger hoeft dus niet ver te 
reizen. 
Prijs: € 800,- (dankzij projectsubsidie kosten de 
trainingen in 2017 voor aangesloten organisaties
€ 200,- voor compleet vrijwilligersorganisaties of 
€ 250,- voor organisaties met een betaalde staf).

Trainingen voor coördinatoren*

Hoe ziet een goede intake eruit? Hoe richt 
je je organisatie slim in? Een coördinator is 
de spil van de vrijwilligersorganisatie. Het 
Begint met Taal helpt coördinatoren bij het 
slim organiseren van hun taalcoachroject. 
De professionaliseringstrainingen zijn 
ideaal om kennis op te doen en ervaringen 
uit te wisselen met collega-coördinatoren. 
We organiseren de trainingen op een 
centrale plek. Wij bieden de volgende 
coördinatorentrainingen aan:
• Aan de slag als coördinator 

(introductietraining)
• Intervisie geven aan taalcoaches 

(verdiepingstraining)
• Succesvolle intakes geven 

(verdiepingstraining)
• Gesprekstechnieken
• Taalcoaching in het taalcafé 
Prijs: € 80,- per deelnemer voor aangesloten 
organisaties (dankzij projectsubsidie zijn de 
trainingen in 2017 kosteloos).

Webinars* 
Je kennis over taalcoaching vergroten, maar 
weinig tijd? Volg een webinar! Webinars 
zijn online seminars van een uur. Je volgt 
de webinar vanachter je mobiel, tablet 
of computer. Een professionele trainer 
vertelt je over een specifiek onderdeel 
van taalcoaching en je kunt nog vragen 
stellen ook! Zo word je getraind thuis aan 
je keukentafel, in de trein of waar dan ook. 
Samen met ervaren NT-2 experts heeft 
Het Begint met Taal de volgende webinars 
ontwikkeld: 
• Werken met SpreekTaal 

(verdiepingswebinar voor vrijwilligers)
• Creatieve werkvormen 

(verdiepingswebinar voor vrijwilligers)
• Voorlichting voor coördinatoren 

(basiswebinar voor coördinatoren)
Prijs: € 350,- voor een complete webinar 
voor maximaal 100 taalvrijwilligers (dankzij 
projectsubsidie zijn de webinars in 2017 
kosteloos).

*Deze producten & diensten kunnen ook worden aangevraagd door niet-aangesloten organisaties. 
Bekijk onze site voor de tarieven.
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zelfverzekerder gemaakt.’

Samen leven? Samen spreken!

      Onze trainingen worden 
beoordeeld met gemiddeld een 8 
als rapportcijfer.“Praktijkgericht, 
concreet en nuttig,” schrijven 
deelnemers in de evaluaties.



GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

*Deze producten & diensten kunnen ook worden aangevraagd door niet-aangesloten 
organisaties. Bekijk onze site voor de tarieven.

      Dankzij Het Begint met Taal ben ik 
op de hoogte van actuele, landelijke         
ontwikkelingen die relevant zijn.

Coördinatorenbijeenkomsten *
Als coördinator werk je vaak zelfstandig in een klein team. 
Ons motto is: samen weet je meer dan alleen. Daarom 
organiseren we geregeld coördinatorenbijeenkomsten. 
De inhoud wordt samen met coördinatoren bepaald. 
Prijs: Gratis (dankzij projectsubsidie zijn de bijeenkomsten 
in 2017 gratis).

E-learning
De e-learning bestaat uit 10 filmpjes, een animatie, opdrachten en 
verdiepingsdocumenten. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe ziet een 
taalontmoeting eruit? Wat doe je bij de kennismaking? Welke tips zijn er 
voor groepstaalcoaching? De e-learning is samen met een aantal ervaren 
coördinatoren en taalkoppels ontwikkeld. Dankzij de e-learning weten 
vrijwilligers hoe zij aan de slag kunnen gaan. 
Prijs: Dankzij projectsubsidie is de e-learning gratis.

Helpdesk 
We beantwoorden dagelijks vragen van coördinatoren, vrijwilligers en 
mensen die meer willen weten over taalcoaching.  Bijvoorbeeld omdat ze 
een anderstalige buurvrouw of collega willen helpen, op zoek zijn naar 
een taalcoachmethode of iets willen doen voor vluchtelingen. Dankzij onze 
doorverwijzingen via mail, telefoon en sociale media vinden anderstaligen en 
vrijwilligers lokale organisaties gemakkelijker. 
Prijs: De helpdesk is voor alle gebruikers gratis. 

Overzicht registratiesystemen
Cijfers voor het jaarverslag, je administratie, de subsidieverstrekker of 
gemeente bijhouden? Het Begint met Taal heeft een overzicht van geschikte 
registratiesystemen. Hiermee kun je alle gegevens van de vrijwilligers, 
anderstaligen en de koppelingen bijhouden. 
Prijs: Gratis

Extranet 
Online kennisbank met informatie voor en door vrijwilligersorganisaties, met 
unieke handreikingen, voorbeeldmateriaal, intakeformulieren van collega’s. 
Extranet is alleen toegankelijk voor aangesloten organisaties. 

Zichtbaarheid vergroten 
Het Begint met Taal benadrukt de toegevoegde waarde van taalcoaching bij 
publiek, politiek, overheid en samenwerkingspartners. Het Begint met Taal is 
de organisatie die de belangen van lokale taalcoachorganisaties behartigt.

 Ik heb zin om 
te starten met de 
praktische ideeën 
uit de training.



Jaarlijkse bijdrage 2017
Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting zonder structurele subsidie. Wij vragen 
een jaarlijkse bijdrage aan aangesloten organisaties, zodat we goed kunnen aansluiten op 
de behoefte. Als je je aansluit meld je je aan voor de duur van minimaal een jaar. Na dit jaar 
is het mogelijk om maandelijks op te zeggen. De jaarlijkse bijdrage wordt berekend aan de 
hand van het aantal fte dat voor taalactiviteiten wordt ingezet (1 fte = 36 uur per week). 
Het Begint met Taal heeft geen commercieel winstoogmerk.

Advies over taalcoaching
Hoe organiseer je taalcoaching slim en effectief?, 
Hoe ondersteun je vrijwilligers?, Hoe voer je 
gesprekken met samenwerkingspartners, zoals de 
gemeente? Dit zijn veel voorkomende vragen van 
taalcoachorganisaties. Wij bieden kennis en advies 
en brengen organisaties met elkaar in contact.

Het Begint met Taal
De Alchemist
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
030-2422841
info@hetbegintmettaal.nl

*Steeds meer formele taalaanbieders werken met vrijwilligers. Dankzij die extra begeleiding hopen zij     
dat anderstaligen zo snel mogelijk slagen voor hun inburgerings- of staatsexamen.

Soort organisatie Bedrag Toelichting

Vrijwilligersorganisatie € 200,- Volledig draaiend op vrijwilligers

Vrijwilligersorganisatie met betaalde 
staf tot 1 fte € 350,- 1 - 13 uur per week betaalde ondersteuning

Vrijwilligersorganisatie met betaalde 
staf vanaf 1 tot 2 fte € 500,- 14 - 35 uur per week betaalde 

ondersteuning
Vrijwilligersorganisatie met betaalde 
staf 2 fte en meer € 750,- 36 - 71 uur per week betaalde 

ondersteuning
Regionale vrijwilligersorganisatie met 
2 tot 5 afdelingen € 500,- 72 - 143 uur per week betaalde 

ondersteuning
Regionale vrijwilligersorganisatie met 
5 of meer afdelingen € 750,- Meer dan 144 uur per week betaalde 

ondersteuning

Taalaanbieders* of andere bedrijven € 1.500,-


