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Taal & Toekomst project in ontwikkeling

Aanleiding?
- Jonge nieuwkomers benaderden lokale taalcoachorganisaties, 

zij benaderden Het Begint met Taal. 

Wat?
- geschikte opleiding vinden
- diploma-herwaardering 
- sollicitatiegesprek oefenen
- leren presenteren

Doel? Kansen van jonge nieuwkomers vergroten zodat ze hun 
toekomstdroom waar kunnen maken. 

 



Taal & toekomst Bibliotheek Oostland (1)

Co-creatie via pilot

• 48 taalkoppels gecoacht op 4 locaties

• Een-op-een taalcoachtraject van 20 weken 

• Twee groepsbijeenkomsten jongeren 

• Resultaten doelmeting pilot
○ jongeren voelen zich zelfverzekerder 
○ minder drempels om Nederlands te spreken



Taal & toekomst - Ervaringen jongeren

“Ik ben trots dat ik vandaag Nederlands

heb gepraat met anderen!” 

“Dank voor de tip, ik ga meer rechtop

zitten in de toekomst bij een gesprek.”

“Ik wil graag in de bouw werken en

ben samen met mijn coach bij een 

aannemer gaan kijken.”



Taal & toekomst Bibliotheek Oostland (2)
 

Methodiek: 

• Training coaches

• Reader 

• Intervisiebijeenkomst

• Groepbijeenkomst

• Facebookpagina

Na pilotfase nu uitrolfase!

Taal & toekomst in heel Nederland.



Aan de slag met 3 casussen
 ● Vorm groepjes van 3 personen + bespreek een casus

● plenair terugkoppelen 

Casus 1:
Je coacht een jongere met een vluchtelingenachtergrond. Jullie hebben een goede klik, maar hij zegt een aantal keer achter elkaar 

af. Steeds heeft hij een goed excuus, familieproblemen of belangrijke afspraken met het IND. Dit gebeurt vier keer achter elkaar, 

en steeds op het laatste moment. Hoe ga je daar mee om?

Casus 2:
Jij en je jongere hebben al vier maanden toegewerkt naar het inschrijven voor een opleiding die goed bij de jongere past. Op het 

laatste moment besluit hij zich toch in te schrijven voor een opleiding waarbij hij direct aan het werk kan. Je hebt het idee dat deze 

opleiding niet goed past bij zijn talenten en ambitie, maar dat het vooruitzicht van werk hem over de streep trekt. Wat doe je?

Casus 3:
In jullie eerste afspraak hebben jij en de jongere mooie doelen afgesproken om aan te werken, zoals een passende studie vinden 

en open dagen bezoeken. Maar na een paar weken merk je dat de jongere alleen met jou aan zijn inburgeringsexamen wil werken, 

wat doe je?



Taal & toekomst bij jou in de gemeente?

Uitrol

• Wens: Zoveel mogelijk jonge nieuwkomers coachen zodat 
ze kansen vergroten op  studie- & arbeidsmarkt 

○ 100 taal & toekomsttrajecten
○ Dankzij cofinanciering ING Nederland Foundation

• Wat biedt Het Begint met Taal? 
○ Praktijkgerichte methodiek
○ Workshops, trainingen en groepsbijeenkomsten
○ Kennis en advies



MEEDOEN MET DE UITROL?

Neem contact met ons op via:

030-2422841                 info@hetbegintmettaal.nl

https://twitter.com/begintmettaal           https://www.facebook.com/hetbegintmettaal

https://twitter.com/begintmettaal

