Aanbod voor
taalcoachorganisaties
Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen doen. Als je de taal spreekt, kun
je je ambities waarmaken en laten zien wie je bent. Taalcoaching door vrijwilligers
is een krachtig middel voor de 600.000 nieuwkomers die de Nederlandse taal beter
willen leren spreken. Of het nu online of live plaatsvindt; taalcoaching maakt écht
een verschil.
Stichting Het Begint met Taal is expert op het gebied van taalcoaching. We vergroten
de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Als
landelijk platform ondersteunen we 170 organisaties, verspreid over zo’n 400 locaties.
Met Kletsmaatjes koppelen we door het hele land vrijwilligers aan nieuwkomers
voor laagdrempelige online ontmoetingen. Ook werken we samen met gemeenten,
werkgevers en taalscholen.
Als aangesloten organisatie bij Stichting Het Begint met Taal kun je gebruik maken van
al onze materialen, kennis en ervaring over taalcoaching. In dit document lees je waar
ons aanbod uit bestaat.

VOOR COÖRDINATOREN
Trainingen
Volg speciale praktijkgerichte coördinatorentrainingen
zoals de basistraining, intakes, intervisie,
projectontwikkeling, financiering en effectief coachen
(circa zes trainingen per jaar).

Bijeenkomsten
Hoor/Praat mee over de nieuwste ontwikkelingen
en ontmoet collega’s tijdens regionale en landelijke
bijeenkomsten (circa vier per jaar).

Materiaal
• Gebruik tal van praktische handreikingen voor het
opzetten en verbeteren van taalcoaching, zoals
over het taalcafé, online taalcoaching, werven van
vrijwilligers en taalcoaching in de inburgering.
• Profiteer van voorbeeldprojectplannen, tips voor
financiering en onderzoeken.
• Download alle taalcoachmaterialen waaronder de
complete series van SpreekTaal 1, 2 en 3.
Te lezen/downloaden via extranet
(besloten deel op de website).

Instrumenten voor kwaliteitsverbetering
• Scherp je aanpak aan met de succescriteria voor
taalcoaching, zelfevaluatie en het raamwerk.

• Laat je door ons adviseren over hoe je taalcoaching
start, doorontwikkelt of innoveert.

Campagnes
Benut de landelijke campagnes, bijvoorbeeld voor het
werven van vrijwilligers.

“Ontzettend fijn dat
Het Begint met Taal
materialen en trainingen
ontwikkelt! Zo hoeven we
niet het wiel opnieuw uit
te vinden.”
- coördinator

“Dankzij Het Begint
met Taal wissel ik uit met
andere coördinatoren. Ik
ben een taalcafé gestart,
de vrijwilligers zijn
enthousiast!”
- coördinator

“Ik ben écht wijzer
geworden vandaag, en
blij om allemaal collega’s
te ontmoeten!”
- coördinator

VOOR COÖRDINATOREN
Innovatie
• Zet Taal & Toekomst op, hét unieke taalcoachprogramma

match

voor jonge nieuwkomers (ook passend bij Onderwijsroute
Inburgering).
• Benut het programma Vooruit naar Vrijwilligerswerk om
anderstaligen te begeleiden naar vrijwilligerswerk (ook
inzetbaar bij B1- en Z-route).
• Doe mee met Kletsmaatjes, het programma voor online
taalcoaching.

MATCH is
dé online tool om
taalcoaching op een
slimme en leuke manier
torganiseren.

Lobby en landelijke netwerken

• Makkelijk registreren,
koppelen, monitoren
en rapporteren.

• Beïnvloed het landelijke beleid van de overheid door
met ons te lobbyen, bijvoorbeeld over de inburgering en
laaggeletterdheid.
• Wees via ons vertegenwoordigd in de Adviesraad Tel mee
met Taal en het Expertisepunt Basisvaardigheden.
• Maak via ons lidmaatschap gebruik van de expertise van
landelijke netwerken zoals Vereniging NOV.

EXTRA AANBOD
• MATCH
Gebruik de unieke online tool MATCH om
taalcoaching slim te organiseren (zie kader).
• Vrijwilligerstrainingen
Organiseer één van de negen
vrijwilligerstrainingen over taalcoaching, zoals
effectief feedback geven, tweede taalverwerving,
culturele bewustwording, grenzen stellen en
materiaal. Een gespecialiseerde trainer komt naar
jouw locatie.
• Webinars op maat
Vraag een webinar op maat aan, specifiek voor
jouw vrijwilligers.
• SpreekTaal gedrukt
Bestel gedrukte exemplaren van SpreekTaal 1, 2
en 3 met ledenkorting bij Van Dale.
Aan dit aanbod zijn extra kosten verbonden. Actuele
tarieven vind je op de website. Neem de kosten
hiervoor op in je begroting en financieringsaanvraag
of vraag ons om advies.

De voordelen voor jou:

• Voortgang van al
je taalkoppels en
groepen in één
overzicht.
• Automatische
meldingen van je
vrijwilligers en
deelnemers als het
traject even minder
goed loopt.
• Impactmeting
opgesteld met Prof.
Maurice de Greef.
• AVG-conform.
Vraag vandaag nog
MATCH aan en doe
er je voordeel
mee!

VOOR VRIJWILLIGERS
Webinars
Stimuleer je taalcoaches om aan onze webinars
over taalcoaching deel te nemen (circa 10 per jaar).
Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. SpreekTaal,
creatieve werkvormen, uitspraak en intonatie.

E-learning
Benut de diverse e-learningsprogramma’s voor
vrijwilligers via extranet. Kies uit leerlijnen voor
taalcoaching 1-op-1, groepjes, taalcafé en verdieping, met
daarbinnen speciale aandacht voor online taalcoaching.

Materiaal
Wijs je vrijwilligers op taalcoachmaterialen:

•
•
•
•
•
•

“Dankzij de training weet
ik hoe belangrijk het is om
continu te herhalen!”
- vrijwilliger

“Uitstekende presentatie.
Sommige dingen die ik
doe zijn bevestigd of
moet ik juist bijstellen. Ik
kijk uit naar de volgende
webinar.”
- vrijwilliger

Handboek voor taalvrijwilligers
Biografie
Taal in de Praktijk
SpreekTaal 1, SpreekTaal 2 en SpreekTaal 3
Gezonde Taal (ook gedrukt te bestellen via Van Dale)
Informatie over nieuwkomers met een
vluchtachtergrond

Gratis te downloaden via extranet (besloten deel op de
website).
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