Een les over
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TAALCOACHING
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Een nieuwkomer en een
taalcoach praten met elkaar
bij de bushalte.

Taalcoaching
helpt jou!
Hoe leer je het snelst Nederlands?
Door taalles op school en door heel veel oefenen!
Je moet de taal echt gebruiken. In de les, maar ook buiten de les. Dat geeft je
zelfvertrouwen en daardoor kun je beter meedoen. Een taalcoach kan je hiermee
helpen. Dit is wetenschapp elijk onderzocht en bewezen.

Hoe gaat dat dan?
Je hebt regelmatig contact met een Nederlandse taalcoach, alleen, in een
groepje, in een taalcafé, of online. Je praat heel veel samen. Je leert daardoor
niet alleen de taal, maar ook de Nederlandse cultuur!
In deze les vertellen we meer over taalcoaching.
Je leert wat taalcoaching is.
Je praat over verschillende vormen van taalcoaching.
Je oefent woorden die bij taalcoaching horen.
Je gaat ook oefenen met een taalcoach zoeken.
Tot slot doe je een praktijkopdracht.

Veel plezier!
Stichting Het Begint met Taal
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1. Praat samen
Wat zie je op de foto?
Wat doen de mensen op de foto?
De vrouw in het midden
is een taalcoach.
Is een taalcoach een goed
idee voor jou? Wat denk je?
Waarom wel of niet?
Hoeveel taalcoaches zijn er
in Nederland? Wat denk je?
Tip: kijk op de website
www.hetbegintmettaal.nl
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Een taalcoach helpt je bij
het oefenen van de taal. Een
ander woord voor taalcoach is
taalmaatje, taalvrijwilliger of
taalbegeleider.
Je oefent met een taalcoach
spreken en luisteren. Je oefent
ook met gesprekken; bijvoor
beeld een gesprek bij de dokter,
op het werk of met de buren.
Een taalcoach helpt jou ook
met contact maken met Neder
landers. Dat maakt meedoen in
Nederland makkelijker.
Taalcoaches zijn geen docenten.
Zij krijgen geen salaris; het zijn
vrijwilligers.

2. Bekijk de video en praat samen
De video gaat over vier vormen van taalcoaching.
Welke vormen zijn dat?
Welke vorm van taalcoaching past het beste bij jou? Waarom?
Vertel het aan je buurman of buurvrouw.

Er zijn verschillende vormen van taalcoaching:
• Eén op één taalcoaching: je spreekt iedere week af met een taalcoach. Je oefent met voor
jou belangrijke dingen. Bijvoorbeeld met een oudergesprek op school, een situatie uit je
stage of een sollicitatiegesprek.
• Taalcoaching in (kleine) groepen: je oefent samen, in een vaste kleine groep, met van alles.
• Taalcafés, in een bibliotheek of buurthuis: je kan daar zonder vaste afspraak naartoe.
Je praat met elkaar en met de taalcoach over allerlei onderwerpen, in het Nederlands.
• Taal & Toekomst: één op één taalcoaching, speciaal voor jonge nieuwkomers.
• Online via Kletsmaatjes: je spreekt iedere week online af met een taalcoach. Samen ga je
videobellen met bijvoorbeeld Whatsapp, Skype of Zoom en oefen je de Nederlandse taal.
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3.	Praat samen. Wat wil jij oefenen?
Je kunt met een taalcoach van alles oefenen. Je hebt meestal eerst een afspraak
met een coördinator. Je vertelt dan wat je wilt leren. De coördinator geeft dit
daarna door aan de taalcoach.
Wat wil jij oefenen?
Kruis aan.Vertel het daarna aan je buurvrouw of buurman.
Een praatje maken met collega’s
Netwerken en nieuwe mensen leren kennen
Buren uitnodigen voor een kopje koffie
Over mezelf vertellen
Over het weer praten
Een afspraak maken (telefonisch)
Lid worden van een sportvereniging
Instructie van de apotheek begrijpen
Informatie vragen, bijvoorbeeld bij de tandarts
Contact leggen met andere ouders
Praten met mijn (klein)kind
Een tienminutengesprek voeren
Iets anders, …

Je taalcoach kan allerlei mate
riaal gebruiken; bijvoorbeeld
SpreekTaal en Gezonde Taal.
Met dit materiaal oefen je vooral
praten en leer je veel woorden.
Je doet geen grammatica
oefeningen. Die doe je soms wel
in de NT2-les, maar niet met je
taalcoach. Een taalcoach geeft
geen les, maar zorgt dat je veel
oefent met de taal.
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4. Een taalcoach zoeken
Je gaat nu op zoek naar een taalcoach.
Volg de volgende stappen:
1. Ga naar de website www.hetbegintmettaal.nl/nieuwkomers/
2. Kies voor:
• een online taalcoach via Kletsmaatjes en meld je aan via de website.
• een taalcoach bij jou in de buurt en type je woonplaats in het zoekveld.
Onder de kaart verschijnen de organisaties bij jou in de buurt.
Kies de organisatie die het dichtstbij is. Kijk op hun website. Meld je aan.
3. De organisatie nodigt je uit voor een gesprek. Daarna zoeken ze een taalcoach
voor jou. Misschien moet je even wachten.

Een nieuwkomer en een taal
coach praten online met elkaar.
Zij doen mee aan Kletsmaatjes.
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5. Een praktijkopdracht
Je kunt deze opdracht alleen doen of samen.
Kies een opdracht.
1. Praat met iemand die een taalcoach had. Vraag hem of haar hoe dat was.
Wat heeft hij of zij geleerd? Wat voor soort taalcoaching volgde hij of zij?
Wat oefenden ze? Wat was leuk?
2. Praat met iemand die taalcoach is of vroeger taalcoach was. Vraag hem of
haar hoe dat was. Wat voor soort taalcoaching gaf hij of zij? Wat oefenden ze?
Wat was leuk?
3. Bedenk zelf wat je kunt doen.

Voorbereiden
Praat eerst over de volgende vragen.
• Welke opdracht kies je?
• Met wie ga je praten?
• Wanneer ga je met iemand praten? Moet je een afspraak maken?
• Waar ga je met iemand praten?
• Wat ga je zeggen? Oefen de woorden en zinnen een keer samen.

Terugkijken
Praat na de opdracht over de volgende vragen.
• Welke informatie heb je gekregen? Kun je daarover vertellen?
• Hoe ging het gesprek?
• Hoe vond je het?

Succes met het verder oefenen van het Nederlands!

Je leert goed en snel Nederlands door veel taalcontact. Dat betekent: zo veel mogelijk
Nederlands horen, praten, lezen, zien en schrijven. Taalcoaching helpt, maar is niet de enige
manier. Met je taalcoach kun je ook je nadenken over nóg meer taalcontact. Over: waar kun je
Nederlands spreken? Bijvoorbeeld bij een sportvereniging, een dansvereniging, een koor, met
je collega’s of in de wijk waar je woont. Dan kun je, ook zonder je taalcoach, blijven oefenen.
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Het Begint met Taal
info@hetbegintmettaal.nl
www.hetbegintmettaal.nl

