
Als gemeente kunt u de taalondersteuning aan 
inburgeraars versterken op een bewezen effectieve, 
kostenefficiënte en laagdrempelige wijze: door taal-
vrijwilligers straks in alle leerroutes in te zetten. 
In het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie 
(PIP) is een combinatie van formeel onderwijs én 
een taalcoachtraject sterk aan te raden. Hierdoor 

oefenen nieuwkomers de Nederlandse taal in de 
praktijk, zodat zij sneller kunnen meedoen en hun 
inburgering een succes wordt. Taalvrijwilligers 
zijn daarom een onmisbare aanvulling op de  
inburgering. Lees hier meer over waarom dit in  
uw gemeente niet mag ontbreken en hoe u dat kunt 
regelen.

SNELLER MEEDOEN DANKZIJ DE 
INZET VAN TAALVRIJ WILLIGERS IN 
DE INBURGERING



1.  Taalvrijwilligers zijn in alle routes van  
toegevoegde waarde

• Reguliere route: Wekelijks ontmoeten de inburge-
raar en getrainde taalvrijwilliger elkaar en oefe-
nen met name de luister- en spreekvaardigheid. 
Dankzij deze ondersteuning haalt de inburgeraar 
(sneller) zijn examens. 

• Onderwijsroute: Iedere jonge nieuwkomer spreekt 
wekelijks af met een getrainde Taal & Toekomst-
vrijwilliger om taal te oefenen én te oriënteren op 
toekomstig werk en opleiding. Zodat de jongeren 
hun kansen op een baan, stage of opleiding ver-
groten.  

• Z-route: Tijdens de wekelijkse ontmoetingen biedt 
de taalvrijwilliger hele concrete, praktijkgerichte 
ondersteuning aan de inburgeraar die past bij wat 
hij/zij nodig heeft. Een resultaat na een traject 
is dat de inburgeraar bijvoorbeeld zelfstandig 
schoolgesprekken, huisartsbezoeken of gesprek-
ken op een (vrijwilligers)werkplek kan voeren.

2. Taalcoaching is bewezen effectief 

• Inburgeraars worden sneller en beter taalvaardig 
dankzij de hulp van taalvrijwilligers. Door het extra 
oefenen buiten de les beklijft wat die inburgeraars 
op school geleerd hebben veel beter. 

• Door in een informele omgeving te oefenen bouwen 
inburgeraars meer zelfvertrouwen op om de taal 
ook echt te gebruiken.

• Inburgeraars vergroten hun sociaal netwerk door 
wekelijks in contact te zijn met een vrijwilliger en 
zijn/haar omgeving. Tijdens de gesprekken komen 
mensen al pratende achter de ingewikkelde om-
gangscodes die niet in boeken staan, zoals hoe het 

5 redenen  ››
Waarom taalcoaching  
in de PIP hoort

Inburgeraars worden het snelst 
taalvaardig in het Nederlands 
door de combinatie van goed 
onderwijs én veel oefenen in de 
praktijk, zo toont onderzoek aan. 
Taalcoaching biedt de broodnodi-
ge herhaling. Alleen het volgen 
van formele inburgeringslessen 
is niet genoeg om een taal ook 
echt te spreken en te begrijpen. 
De inzet van taalvrijwilligers die 
buiten de les de taal oefenen, is 
een must. 



5.  Taalcoaching is kostenefficiënt 

Taalcoaching is relatief goedkoop, omdat er voor-
namelijk met vrijwilligers wordt gewerkt. Financiële 
middelen zijn wel nodig voor trainingen, materiaal en 
een (betaalde) coördinator die zorgt voor de werving, 
begeleiding, training, monitoring en resultaatmeting 
van alle taalkoppels. Let op: taalcoaching is geen 
vervanging voor de formele inburgeringslessen.

3. Infrastructuur ligt er al 

Op meer dan 390 locaties zijn taalcoachactiviteiten 
te vinden. Het is dan ook makkelijk taalcoaching te 
benutten in de diverse leerlijnen en te verbinden aan 
formele educatie.  

4. Kwaliteit van taalvrijwilligers
Taalcoachorganisaties werken hard om de kwaliteit 
van taalvrijwilligers te waarborgen. Ze trainen hun 
vrijwilligers, gebruiken speciaal taalcoachmateriaal, 
wisselen uit met collega’s in het land en werken 
samen met tal van lokale partners, zoals taal scholen. 
Wij geven advies aan taalcoachorganisaties over 
de criteria waaraan taalcoaching moet voldoen om 
effectief te zijn. 

er op de werkvloer aan toe gaat. 
• Dankzij de inzet van taalvrijwilligers participeren 

inburgeraars sneller naar (vrijwilligers)werk. 
Taalcoaching is ook zeker geschikt om sollicitatie-
gesprekken of werknemersvaardigheden te oefenen.

“Taalcontact en het gebruik van 
taal in niet-klassikale contexten 

is een van de belangrijkste 
succesfactoren van het leren 

van een taal” 

Bron: Taalunie, CTO en  
ITTA (2019)



Contactgegevens 

Stichting Het Begint met Taal, 
landelijk platform voor taalcoaching
De Alchemist, Gebouw 1
Koningin Wilhelminalaan 8 
3527 LD Utrecht

► Neem taalcoaching op in de aanbesteding. Maak 
als gemeente zelf afspraken met taalcoachorganisaties 
of zet in het bestek dat taalaanbieders samenwerken 
met een taalcoachorganisatie. Een goede samenwer-
king tussen taalaanbieders en taalcoachorganisaties 
zorgt dat leren en oefenen beter op elkaar zijn afge-
stemd. Neem contact met ons op voor good practices.

► Maak gebruik van het taalcoachnetwerk. In meer 
dan 200 gemeenten zijn al taalvrijwilligers actief. Wilt 
u meer weten over uw gemeente? Vind een volledig 
overzicht op onze website of neem contact met ons 
op. Zie: www.hetbegintmettaal.nl/voor-gemeenten/

► Benut de kwaliteitsinstrumenten die er voor 
taalcoaching zijn. Een goede kwaliteit van taal aanbod, 
waaronder taalcoaching, is essentieel voor het behalen 
van succesvolle inburgeringstrajecten. Gelukkig zijn er 
al tal van materialen, trainingen en tools ontwikkeld die 
de kwaliteit van taalcoaching verbeteren. En is er een 
praktijkgerichte tool voor het monitoren van taalcoach-
trajecten (Tool voor Taalcoaching), die past bij het  
karakter van vrijwilligerswerk. Benut deze expertise. Zie: 
www.hetbegintmettaal.nl/coordinatoren-taalcoaching

► Vraag om advies. In ons netwerk is veel expertise 
aanwezig over participatiegericht de Nederlandse 
taal leren voor hele diverse inburgeraars.  
Gebruik deze kennis en neem contact met ons op.

T: 030-2422841
E: info@hetbegintmettaal.nl 

Wat kunt u doen?

Wilt u een volledig taalaanbod 
aan de inburgeraars in uw  
gemeente organiseren dat bewe-
zen effectief, kostenefficiënt  
en laagdrempelig is? Volg dan 
deze adviezen:


