
Uit tal van onderzoeken2 blijkt dat taalcoaching, het wekelijks oefenen met een taalvrijwilliger, 
veel oplevert. Dankzij taalcoaching: 
•	 leren nieuwkomers de Nederlandse taal sneller toe te passen in de praktijk;
•	  bouwen nieuwkomers een broodnodig netwerk op;
•	  vinden nieuwkomers sneller hun weg naar werk, studie en opleiding;
•	  ontstaat er meer begrip tussen vrijwilligers en nieuwkomers. 

Stichting Het Begint met Taal bepleit daarom: 
voor iedere nieuwkomer een taalvrijwilliger!

Ziet	uw	partij	het	belang	van	taalcoaching	ook?	Denkt	u	dan	aan	de		
volgende	punten	voor	in	uw	verkiezingsprogramma:	

1.	 	Taalcoaching	ter	bevordering	van	taalcontact	als	standaard	onderdeel	van	landelijk	en	
gemeentelijk	taalbeleid		 
Taalcoaching moet standaard onderdeel worden van het landelijke en gemeentelijke taal-
beleid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leren van een tweede taal het meest 
succesvol is als je een taalcursus volgt met een gekwalificeerde docent (taalles) én zo veel 
mogelijk taalcontact (taalcoaching) aangaat. Daarom moet beleid op taalondersteuning 
voortaan de ideale combinatie van taalles als taalcoaching voorschrijven om het taalcontact 

NIEUWKOMERS	KUNNEN	WEL	SNEL	
DEELNEMEN	AAN	DE	SAMENLEVING
Benut de kracht van praktisch- en hoogopgeleide  
mensen die nu onnodig aan de kant staan. 

Meer	dan	600.000	nieuwkomers	in	Nederland1	staan	door	hun	taalniveau	langs	de	
zijlijn	van	onze	samenleving.	Door	taalcoaching	beleidsmatig	en	financieel	te	veranke-
ren	aan	taalles,	zorgen	we	ervoor	dat	nieuwkomers	zich	de	Nederlandse	taal	sneller	
en	effectiever	eigen	maken	en	succesvol	kunnen	meedoen	op	de	arbeidsmarkt.



te bevorderen. Taalcoaching moet daarbij zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel  
gefaciliteerd worden. Zodat de rijks- en gemeentegelden maximaal renderen doordat 
nieuwkomers sneller de taal machtig zijn en kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt.   
 

2.	 	Voldoende	financiering	voor	vrijwilligerswerk	
Vrijwilligerswerk is niet gratis. Om zoveel mogelijk impact te maken is financiering nodig 
voor kwalitatieve organisatie, trainingen van taalcoaches en materiaal (een gemiddeld 
taalcoach-traject van een jaar kost € 750). Bestem een deel van de inburgering-,  
educatie, en/of participatie budgetten voor taalcoaching en maak betaalde coördinatie 
bij vrijwilligers organisaties vanzelfsprekender4. Met een stevige financiële basis blijven 
vrijwilligersorganisaties effectief en innovatief.   
  

3.	 	Waarborg	de	unieke	meerwaarde	van	de	non-formele	aanpak	 
Taalcoaching is geen formeel onderwijs. De tendens om vrijwilligerswerk te formaliseren 
en (strak) te reglementeren - waardoor het haar laagdrempelige karakter verliest - is  
risicovol. Waarborg daarom de unieke meerwaarde van de non-formele aanpak en gebruik 
de ervaring van het werkveld zelf om kwaliteit te borgen en verhogen. Zo wordt over-
bodige administratie beperkt en bereiken we samen maximale impact met taalcoaching. 

Stichting	Het	Begint	met	Taal	

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 die 
taalcoaching bieden, verspreid over 400 locaties. Ook werken we samen met 
gemeenten, werkgevers en taalscholen. Samen zorgen we ervoor dat elke 
week opnieuw duizenden nieuw komers en vrijwilligers met elkaar in gesprek 
gaan, samen de taal oefenen en elkaars cultuur ontdekken. 

Taalcoaching	vergroot	je	wereld!	
www.hetbegintmettaal.nl

1 Aantal nieuwkomers in Nederland die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, ECBO (2020)
2  Zie onderzoeken: Opbrengsten van taalcafés en cursussen digitale vaardigheden KB en Probiblio (2018),  

Verduurzamen van informele taalondersteuning Verwey-Jonker Instituut (2013), Meer dan taal alleen Regioplan (2011)
3 Achtergrondinformatie over tweede taalverwerving, ITTA (2019)
4 Zie ook het position paper van Vereniging NOV

“Op de taalschool heb ik geleerd hoe ik iets moet 
opschrijven en lezen, maar door taalcoaching leer ik 
echt hoe ik moet communiceren in het Nederlands.”

Amina Hedzic, 
Nieuwkomer


