
 
 

Taalcoaching door vrijwilligers verankeren in de Inburgeringswet  
 

De door Minister Koolmees gepresenteerde Contourenbrief biedt veel kansen om de participatie van 

nieuwkomers effectiever te maken. Zo komt er meer ruimte voor maatwerk en krijgen gemeenten de 

regie terug. Het Begint met Taal pleit voor de combinatie van goed taalonderwijs (formeel) en 

oefenen met taalvrijwilligers (non-formeel). Het belang van deze combinatie, dus een optimaal 

samenspel van professionals en vrijwilligers, onderschrijven ook het UAF, VNG, Divosa, BVNT2, MBO 

Raad, NUT,Oval, NRTO en G40, zie onze gezamenlijke brief van 2 juli 2018. 

Ons verzoek 

Neem taalcoaching door vrijwilligers - als bewezen effectieve vorm van non-formele educatie -op te nemen in de 

Inburgeringswet, met de daarbij horende financiële voorzieningen. Door als gemeente formele educatie altijd te 

verbinden met taalcoaching leren inburgeraars de Nederlandse taal sneller, hebben zij meer contacten met 

Nederlanders en versnelt hun participatie naar onderwijs en de arbeidsmarkt .  
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Nu werken formeel taalaanbieders en taalcoachorganisaties doorgaans los van elkaar. Met als gevolg dat de 

inburgeraars zelf op zoek moeten naar taalcoachaanbod, er niet altijd inhoudelijke aansluiting is tussen hetgeen 

op school geleerd wordt en door de taalcoach geoefend wordt, en te weinig taalcoachaanbod voor alle 

nieuwkomers, door gebrek aan financiering voor o.a. werving, begeleiding en training van vrijwilligers . 
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De voordelen van het in de wet opnemen van taalcoaching door vrijwilligers  

 

1. Om taalvaardig te worden in het Nederlands is kwalitatief goed onderwijs van NT2-gecertificeerde 

docenten in combinatie met veel oefenen in praktijk met Nederlandssprekenden het meest effectief. 
Taalvrijwilligers maken het inburgeringsexamen waardevol en maken het oefenen mogelijk, waardoor 

inburgeraars sneller participeren in de samenleving. 

 

2. Inburgeraars kunnen overal in Nederland gebruikmaken van hetzelfde aanbod van formeel 

inburgeringsonderwijs in combinatie met taalcoaching door vrijwilligers, dit is niet afhankelijk van de 

gemeente waarin zij wonen. 

 

3. Door formele educatie en taalcoaching aan elkaar te verbinden wordt de lokale en regionale 

infrastructuur benut van ruim 300 ervaren taalcoachorganisaties die verenigd zijn in het landelijke 

platform het Begint met Taal. Taalcoachorganisaties zijn zeer divers, van zelfstandige buurtinitiatieven tot 

projecten bij bibliotheken of vluchtelingenorganisaties, en bereiken jaarlijks circa 15.000 vrijwilligers en 

28.000 anderstaligen. Als verbinder, kwaliteitsbewaker en versterker van taalcoachorganisaties dient Het 

Begint met Taal graag als belangrijke aanjager en facilitator voor het verbinden van formele aanbieders 

met taalcoachorganisaties, zodat er duurzame netwerken ontstaan die de participatie van inburgeraars 

verbetert. 

 
 

 

 

 

 

1 Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013), Meer dan taal alleen – Regioplan (2011) 
2 Een gemiddeld een-op-een taalcoachtraject kost € 750 per jaar, een gemiddeld groepstaalcoachtraject kost € 500 per jaar. 

https://www.uaf.nl/
https://vng.nl/
https://www.divosa.nl/
https://bvnt2.org/
https://www.mboraad.nl/
https://www.mboraad.nl/
https://www.nut-talen.eu/
https://www.oval.nl/
https://www.nrto.nl/
https://www.g40stedennetwerk.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2018/07/20180702-brief-ao-inburgering.pdf
http://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2013/09/130515_samenvatting_taalbegeleiding_definitief.pdf
http://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2013/09/Regioplan-Taalcoachingmeer-dan-taal-alleen-april-2011.pdf


 
 

Achtergrondinformatie 
 
Wat is taalcoaching? 

Bij taalcoaching begeleiden vrijwilligers, inburgeraars of andere anderstaligen wekelijks bij het oefenen en/of verbeteren van 

de Nederlandse taal. Dit gebeurt meestal gedurende een jaar, altijd als aanvulling op formeel taalonderwijs. Taalvrijwilligers 

worden ook wel taalcoaches, taalmaatjes of taalbegeleiders genoemd. Taalcoaching is vooral gericht op veel oefenen met 

spreken en luisteren en contacten leggen, zodat nieuwkomers snel participeren en bijvoorbeeld doorstromen naar werk of 

opleiding. Er zijn verschillende vormen van taalcoaching mogelijk: 

● Eén op één taalcoaching: een taalcoach en deelnemer oefenen gericht aan een taalvraag, zoals voor een examen of 

gesprek op school, bij de dokter of een baan. Voor anderstaligen met zorgtaken of een participatievraag vindt het 

soms aan huis plaats.  

● Taalcoaching in groepjes; vaste kleine groepen oefenen op een interactieve manier de taal onder begeleiding van 

een vrijwilliger. 

● Taalcafés; laagdrempelige bijeenkomsten waar anderstaligen en vrijwilligers over bepaalde thema’s praten in 

bijvoorbeeld de bibliotheek.  

● Taal & Toekomst voor jongeren: een speciaal taalcoachprogramma voor jonge nieuwkomers die hun kansen op een 

baan, stage of opleiding willen vergroten.  

Landelijk platform Het Begint met Taal brengt ruim 300 taalcoachorganisaties bij elkaar en versterkt hen bij het waarborgen 

van de kwaliteit van taalcoaching, adviseert over nieuwe en kleine initiatieven en zorgt voor innovatie. Nieuwe initiatieven 

kunnen op die manier gelijk aan de slag, ervaren organisaties kunnen groeien en methodes die lokaal goed werken rolt Het 

Begint met Taal landelijk uit. Dankzij dit platform leren we van elkaar en wordt taalcoaching effectiever, waardoor 

nieuwkomers sneller participeren in de samenleving.  

 

Het ideale werkveld: combinatie van formeel, non-formeel leren en sociale activiteiten 

 

Taalcoaching als vorm van non-formele educatie (uit de begrippenlijst samengesteld door het ITTA) 

Taalcoaching valt onder non-formele educatie. Non-formele educatie betreft educatie waarbij de trajecten niet worden 

afgesloten met een diploma dat erkend wordt door het ministerie van OCW. De aanbieder van non-formele educatie kan 

alsnog wel een diploma en/of certificaat uitgeven ter afronding van het traject. In plaats van de onderwijsinspectie, ziet de 

gemeente toe op de kwaliteit van dit type educatieaanbod. Non-formele educatie is bijvoorbeeld een cursus 

kunstgeschiedenis bij de volksuniversiteit, een taalcursus bij een vrijwilligersorganisatie of in de bibliotheek, een cursus 

Nederlands op de Werkvloer etc. Een aanbieder die wel diploma-erkenning heeft gekregen voor trajecten in de 

volwasseneneducatie, kan zowel diplomatrajecten aanbieden als trajecten die niet worden afgesloten met een diploma.  

https://www.hetbegintmettaal.nl/begrippenlijst/

