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INLEIDING

Taalcoaching door vrijwilligers is een krachtig middel om de spreekvaardigheid van nieuwkomers te helpen vergroten. Wekelijks ontmoeten duizenden
vrijwilligers en nieuwkomers elkaar en oefenen zij de Nederlandse taal.
Het trainen van vrijwilligers en coördinatoren zorgt ervoor dat taalcoaching
maximaal effect heeft, zo blijkt uit de 10 succesfactoren voor effectieve
taalcoaching. Daarom biedt Stichting Het Begint met Taal een gevarieerd
trainingsaanbod aan - de Academie - voor zowel vrijwilligers als
coördinatoren. Doe er je voordeel mee!
Voor vrijwilligers én coördinatoren
De Academie bestaat uit trainingen voor vrijwilligers én coördinatoren die actief
zijn met (het organiseren van) taalcoaching. Dankzij de trainingen vergroten
vrijwilligers hun kennis en vaardigheden en leren coördinatoren hoe ze
taalcoaching slim organiseren. Met als resultaat dat taalcoaching voor de
anderstalige(n) nog meer oplevert, zij de taal beter onder knie krijgen en sneller
meedoen in de samenleving.
Maatwerk: fysiek en online
Je kunt kiezen uit fysiek aanbod, zoals vrijwilligers- en coördinatorentrainingen
op locatie, en online aanbod, zoals de uitgebreide e-learningslijnen, webinars en
online coördinatorentrainingen.
Professionele trainers
Alle trainingen worden door professionele trainers gegeven met kennis van de
taalcoachpraktijk. Zo krijgen je vrijwilligers en jij de nieuwste inzichten en
kunnen jullie met nieuwe inspiratie direct aan de slag!
Tips of vraag?
Mis je een training of heb je een vraag? Neem contact met ons op via
telefoonnummer 030-2422841 of info@hetbegintmettaal.nl.
Veel plezier!
Stichting Het Begint met Taal
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TRAININGEN VOOR VRIJWILLIGERS (1)

WEBINARS (ONLINE)

Stap 3. Kosten

Wil je je vrijwilligers mee laten doen aan (één van) onze webinars? Doorloop de
volgende stappen:

De webinars zijn onderdeel van ons basisaanbod voor taalcoachorganisaties.

Stap 1. Bekijk de agenda en kies een webinar

Stap 4. Evaluatie

We plannen jaarlijks minimaal 10 webinars in. Alle vrijwilligers (en coördinatoren)
die bij ons zijn aangesloten kunnen hier (gratis) aan deelnemen. Op onze website
lees je wanneer we de webinars geven. Tijdens de webinar kunnen deelnemers
via de chat vragen stellen. Per webinar geldt een maximum aantal deelnemers
van 100. We bieden de volgende webinars aan:

Na afloop van de webinar ontvangen alle deelnemers een samenvatting en een
(digitale) evaluatie. Met deze feedback kunnen we onze webinars verbeteren,
zodat ze nog beter aansluiten op de praktijk. We nemen ook altijd contact op met
de webinargever over het verloop van de webinar.

1. Eenvoudig communiceren = makkelijk praten
2. Iedereen actief! Over actieve werkvormen voor taalcoaching
3. Interculturele communicatie
4. Gezonde Taal
5. Starten met taalcoaching
6. Taal in de praktijk
7. Taalcoaching buiten het gesprek: wat kun je nog meer doen dan alleen samen
spreken?
8. Taalcoaching in groepen
9. Taalcoaching op afstand
10. Uitspraak NT2
11. Vaardigheden van de taalcoach
12. Vergroten van de woordenschat en het stellen van vragen
13. Voorlichtingswebinar: Hoe word ik taalcoach?
14. Werken met Spreektaal
15. Taalcoaching voor praktijkleerders
Stap 2. Aanmelden via extranet
Vrijwilligers en coördinatoren kunnen zich voor een webinar aanmelden via het
vrijwilligersdeel op extranet. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een e-mail
met een bevestiging en voorafgaand aan de webinar de link. We adviseren alle
deelnemers vooraf een basis e-learning te bekijken (1-op-1, groepjes of taalcafé).

E-LEARNINGS (ONLINE)
Wil je je vrijwilligers een goede basis bieden, bijvoorbeeld voordat ze starten
met taalcoaching of ter voorbereiding op een training of webinar? Wijs ze op de
e-learnings. Doorloop de volgende stappen:
Stap 1. Bekijk het aanbod en wijs je vrijwilligers op de
e-learnings
basis: taalcoaching 1-op-1
basis: taalcoaching in groepjes
basis: taalcafé
verdiepings-e-learning
Stap 2. Aanmelden via extranet
Vrijwilligers kunnen alle e-learnings volgen via extranet.
Stap 3. Kosten
De e-learnings zijn onderdeel van ons basisaanbod voor taalcoachorganisaties.
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TRAININGEN VOOR VRIJWILLIGERS (2)

VRIJWILLIGERSTRAININGEN (FYSIEK EN ONLINE)
Wil je een training voor jouw 'eigen' vrijwilligers organiseren? Je kunt kiezen
voor een training bij jou op locatie, een online training en/of een combinatie
daarvan. Doorloop de volgende stappen:

Stap 1. Kies een training
Selecteer één (of meerdere) training(en) voor je vrijwilligers. Je kunt kiezen uit
de volgende trainingen:
1. Starttraining taalcoaching NT2
2. Culturele bewustwording
3. Effectief coachen bij tweede taalverwerving
4. Gezonde Taal
5. Omgaan met grenzen stellen
6. Spreekvaardigheid en feedback
7. Taalcafé in de praktijk
8. Taalcoaching in groepen
9. Uitspraak en intonatie
Stap 2. Training aanvragen
Je geeft je gewenste training en voorkeurstrainer door via het aanvraagformulier op ons extranet. Daar zie je welke training door welke trainer wordt
verzorgd en wat de kosten zijn. Na ontvangst van jouw formulier informeren wij
de trainer. De trainer neemt zo snel mogelijk contact met je op om een datum
te plannen en het programma door te spreken. Je sluit samen met de trainer
een overeenkomst af.

Stap 3. Werven vrijwilligers en regelen van een locatie
Per training geldt een minimum- en een maximumaantal deelnemers. De werving
en selectie van vrijwilligers is jouw verantwoordelijkheid.
Stuur altijd de beschrijving van de training mee, zodat vrijwilligers goed kunnen
inschatten of de doelstelling van de training bij hen past. Vraag vrijwilligers ook
vooraf een basis e-learning te bekijken (1-op-1, groepjes of taalcafé).
Is de training op een fysieke locatie? Zorg voor een geschikte trainingsruimte, een
beamer, laptop met geluidboxen en flipover/whiteboard met stiften. Eventuele
kosten voor de locatie en koffie/thee zijn voor eigen rekening.
Is de training online? Je ontvangt voorafgaand informatie over het online platform
dat wordt gebruikt en de link waarmee de vrijwilligers kunnen deelnemen.
Stap 4. Tijdens de training
Het is belangrijk dat je als coördinator aanwezig bent bij de training of een
vervanger regelt, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen. Je telt zelf mee
als deelnemer. Alle deelnemers worden gevraagd om een evaluatieformulier en
deelnemerslijst in te vullen. Ook krijgen ze op verzoek een certificaat uitgereikt.
Stap 5. Kosten
De vrijwilligerstrainingen voor je eigen organisatie zijn geen onderdeel van ons
basisaanbod voor taalcoach-organisaties. Je betaalt achteraf de factuur voor de
training rechtstreeks aan de trainer, conform de overeenkomst die jullie hiervoor
onderling hebben gemaakt. Wij hebben met de trainers afgesproken dat zij rond
de € 500,- factureren voor fysieke trainingen en rond de € 300,- voor online
trainingen. Deze bedragen zijn inclusief materiaal en exclusief reiskosten.
Stap 6. Evaluatie
Na afloop van de training ontvangen wij de evaluatieformulieren van de trainer.
Graag horen we ook van jou (of je vervanger) hoe de training is verlopen.
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TRAININGEN VOOR COÖRDINATOREN

Wil je als coördinator een training volgen? Meld je dan aan voor een (of
meerdere) coördinatorentraining(en). Je kunt kiezen uit een fysieke of een online
training. Neem de volgende stappen:
Stap 1. Kies een training
We plannen jaarlijks minimaal 5 coördinatorentrainingen in. Alle coördinatoren die
bij ons zijn aangesloten kunnen hier (gratis) aan deelnemen. Op onze website lees
je wanneer de trainingen plaatsvinden. Je werkt gedurende de training samen met
collega-coördinatoren. Ons trainingsaanbod bestaat uit de volgende trainingen:
1. Basistraining coördinatoren
2. Effectief coachen van vrijwilligers
3. Intake
4. Intervisie
5. Projectontwikkeling en financiering
6. Vooruit naar Vrijwilligerswerk
7. Taalcoaching voor praktijkleerders
Stap 2. Aanmelden via de agenda
Als coördinator kun je je voor een training aanmelden via de agenda. Na inschrijving
ontvang je een e-mail met een bevestiging. Is de training online? Dan ontvang je
voorafgaand aan de training de link voor deelname.
Stap 3. Kosten
De coördinatorentrainingen zijn onderdeel van ons basisaanbod.
Stap 4. Evaluatie
Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een samenvatting en een
(digitaal) evaluatieformulier. Met deze feedback kunnen we onze trainingen
verbeteren, zodat ze nog beter aansluiten op de praktijk.
Wil je je eigen groep coördinatoren op locatie trainen?
Neem dan contact met ons op. Let op: hiervoor geldt een eigen bijdrage.

6

VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
STARTTRAINING TAALCOACHING NT2

INHOUD
Als beginnende taalcoach heb je veel
vragen over hoe je taalcoaching aan
kunt pakken. Tijdens de training gaan
we in op hoe je de eerste ontmoetingen
succesvol kunt invullen en hoe je
taalcoaching ook daarna leuk en
effectief kunt maken. We bespreken
tips en valkuilen bij taalondersteuning.
We oefenen met methoden en
materialen die vaak gebruikt worden
bij taalcoaching, zoals Total Physical
Response, SpreekTaal en Taal in de
Praktijk.

Aan de hand van concrete voorbeelden
komen o.a. de volgende vragen aan bod:
• Hoe begin je een taaltraject? Wat
betekent meedoen in de samenleving
en hoe kun je iemand daarbij
ondersteunen? Welk materiaal is
geschikt?
• Hoe kun je, eventueel samen met je
coördinator, het leerdoel bepalen van
je anderstalige? Welke gesprekstechnieken kunnen je hierbij helpen?
• Belangrijk bij taalcoach-contact zijn
creativiteit en geduld. Wat zijn in
verschillende situaties passende
taalactiviteiten en waar moet je op
letten?

Starttraining taalcoaching NT2 is een introductietraining die is bedoeld voor
startende vrijwilligers die anderstaligen ondersteunen bij de Nederlandse taal,
zodat zij sneller meedoen in de samenleving.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

Na afloop van de Starttraining
taalcoaching NT2 zijn taalcoaches in
staat om een start te maken met het
taaltraject. Samen met hun
anderstalige kunnen ze een doel
opstellen en bijbehorende
taalactiviteiten bedenken. Ze kennen de
algemene aandachtspunten bij
coaching aan tweedetaalverwervers.

De training duurt een dagdeel.

COMPETENTIES
De taalcoach ontwikkelt de volgende
competenties:
• Aansluiten bij de dagelijkse praktijk
en het taalniveau van de
anderstalige, werken met casussen.
• De basisbeginselen van coaching: het
motiveren van de anderstalige,
leersituaties creëren, lerend
oriënteren.
• Vergaren van nieuwe kennis over
werken met de doelgroep, die
opnemen en toepassen in de praktijk
en successen vieren.

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een
minimum aantal van 12 en een
maximum aantal van 18 personen.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om
ter voorbereiding een basis elearning te bekijken (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Het
Begint met Taal. Er zijn diverse
professionele trainers aangesteld
om deze training te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
CULTURELE BEWUSTWORDING

INHOUD
Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks
anderstaligen uit andere culturen en
met andere bagage. Dat is vaak leuk en
leerzaam, maar soms ook lastig. Wat
alle culturen gemeen hebben is dat
iedere cultuur zichzelf als ‘normaal’
beschouwt. In deze training leer je over
de globale verschillen tussen culturen
en de kracht die culturele waarden
hebben in het denken en doen van
mensen. Dat gebeurt aan de hand van
anekdotes, ervaringen van de andere
deelnemers en van de trainer en door
middel van enkele theorieën.

Culturele bewustwording is bedoeld voor vrijwilligers die al enige tijd actief zijn
als taalcoach. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in waarom mensen
doen wat ze doen, welk effect dat heeft en wat je daaraan kunt doen.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

Door meer inzicht te krijgen in andere
culturen en waardes word je je bewust
van je eigen (voor)oordelen en
aannames ten opzichte van mensen uit
andere culturen. Dankzij die kennis
wordt contact met mensen uit andere
culturen een uitdaging en een verrijking!

Na afloop heeft de vrijwilliger kennis
over verschillende culturen en culturele
waarden en kan hij/zij verwarrende
situaties beter in cultureel perspectief
plaatsen. Ook heeft de vrijwilliger
zijn/haar eigen interculturele
interactierecept ontwikkeld.

De training duurt een dagdeel.

Thema’s die daarbij aan bod komen:
• Welke verschillende culturen en
culturele waarden zijn er en welke
omgangsvormen horen daarbij?
• Hoe ga ik om met verwarrende
situaties in de dagelijkse
taalcoachingspraktijk?
• Hoe plaats je die situaties in
intercultureel perspectief?

COMPETENTIES

ONLINE EN FYSIEK

De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Bewust zijn van eigen normen en
waarden en deze in coaching
expliciteren.
• Leren luisteren naar wat niet wordt
gezegd, maar wel van belang is.
• Actief luisteren en sensitief zijn
(nadenken over juiste toon en timing).
• Empathie tonen (ook als de ander in
energie of dadendrang verschilt van
jezelf).

Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een minimum
aantal van 12 en een maximum aantal
van 18 personen.

VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning (1op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Pim
Dorrestein, Antropoloog en eigenaar
van Dorrestein Training en advies. Er
zijn diverse trainers door Het Begint
met Taal aangesteld om deze training
te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING: EFFECTIEF
COACHEN BIJ TWEEDETAALVERWERVING

INHOUD
In deze training leer je hoe
tweedetaalverwerving werkt en hoe je
daar als vrijwilliger het best op kunt
inspelen. Je leert dat iemand sneller en
beter taalvaardigheden verwerft als jij
investeert in een goede opbouw en
structuur van het taalcontact. In de
training wordt gewerkt met een mix
van informatie en praktisch oefenen. Er
is veel ruimte voor eigen inbreng,
ervaringen en ideeën. Ook wordt zo
goed mogelijk aangesloten bij de
voorkennis van de vrijwilligers.

Thema’s die tijdens de training aan de
orde komen zijn:
• Hoe leren mensen een tweede taal?
Welke overeenkomsten en verschillen
zijn er met moedertaalverwerving?
Wat betekent dat voor je aanpak?
• Hoe zorg je dat de anderstalige de
woorden en zinnetjes ook onthoudt en
gebruikt?
• Wat is een handige opbouw voor het
taalcontact?

Effectief coachen bij tweedetaalverwerving is bedoeld voor vrijwilligers die op
een gestructureerde manier taalcoaching aan anderstaligen willen bieden. De
training is geschikt voor beginnende en meer ervaren vrijwilligers.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

Na afloop van de training heeft de
vrijwilliger meer kennis over hoe
tweedetaalverwerving tot stand komt
en hoe je hierop je aanpak kunt
afstemmen. Ook heeft de vrijwilliger
meer kennis over welke oefeningen
nuttig zijn bij taalcoaching. Hij/zij weet
ook hoe je een taalontmoeting kan
voorbereiden.

De training duurt een dagdeel.

COMPETENTIES

Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.

De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Informeren op maat: ideeën,
informatie, tips begrijpelijk
overbrengen, passend oefenmateriaal
zoeken.
• Aansluiten bij de dagelijkse praktijk
en het taalniveau van de anderstalige.
• Werken met casussen en best
practices.

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een
minimum van 12 personen en een
maximum aantal van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK

VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning
(1-op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door de
afdeling VU-NT2 van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Er zijn
diverse trainers door Het Begint met
Taal aangesteld om deze training te
geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
GEZONDE TAAL

INHOUD
Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Dankzij de
methode Gezonde Taal kunnen
taalvrijwilligers en anderstaligen
samen in gesprek over concrete
gezondheidsthema’s zoals gezond eten
& bewegen, diabetes, mantelzorg en
ouder worden.
Door de gezondheidsthema’s
bespreekbaar te maken, draag je eraan
bij dat de anderstalige makkelijker het
gesprek aangaat met zorgprofessionals
in de praktijk en weet waar hij/zij
informatie over gezondheid kan
vinden.

Tijdens deze training leer je hoe de
methode is opgebouwd en ga je met de
trainer en andere vrijwilligers aan het
werk met oefeningen en casussen. Je
wisselt ideeën uit en leert hoe je
effectieve vragen stelt bij de teksten uit
het materiaal. Bovendien doe je kennis
op over jouw rol bij het versterken van
gezondheidsvaardigheden en hoe je een
veilige sfeer neerzet waarin gezondheid
bespreekbaar kan worden gemaakt.
Dankzij de nieuwe kennis kun je het
materiaal op een laagdrempelige manier
inzetten in de taalcoachpraktijk.
Thema’s die aan bod komen:
• Hoe is de methodiek Gezonde Taal
opgebouwd?
• Adviezen en tips over effectief werken
met de methode Gezonde Taal in de
praktijk.
• Hoe zorg je voor een veilige sfeer
waarin ruimte is om over gezondheid
te spreken?
• Kennis over jouw rol als taalcoach bij
het versterken van taal- en
gezondheidsvaardigheden.

De training Gezonde Taal is zowel geschikt voor beginnende als ervaren
vrijwilligers die meer willen leren over hoe je met deze methode kunt werken.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

Na afloop heeft de vrijwilliger kennis
over hoe hij met Gezonde Taal kan
werken. Ook weet de vrijwilliger wat
zijn/haar rol is bij het bespreekbaar
maken van gezondheidsthema’s.

De training duurt een dagdeel.

COMPETENTIES
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Leren hoe je zoveel mogelijk effect
kunt sorteren met het materiaal
Gezonde Taal.
• Bewust zijn van zijn/haar rol bij het
versterken van taal- en
gezondheidsvaardigheden en
doorverwijzen.
• Een veilige sfeer neerzetten waarin je
gezondheidsthema’s bespreekbaar
kunt maken..

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een
minimum aantal van 12 en een
maximum aantal van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK
Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding te kijken op
www.gezondetaal.nl
en een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Taal
Doet Meer en Het Begint met Taal. Er
zijn diverse trainers door Het Begint
met Taal aangesteld om deze training
te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
OEFENEN MET SPREKEN EN FEEDBACK

INHOUD
In deze training leer je hoe je als
taalcoach het beste feedback kunt
geven op taalgebruik en aspecten als
houding en sociale vaardigheden. In de
training wordt gewerkt met een mix
van informatie en praktisch oefenen. Er
is veel ruimte voor eigen inbreng,
ervaringen en ideeën. Ook wordt zo
goed mogelijk aangesloten bij
voorkennis in de groep.

Thema’s die aan bod komen:
• Wat komt er allemaal kijken bij
spreken?
• Over welke vaardigheden moeten
mensen beschikken om vlot te kunnen
praten?
• Op welke punten kun je
feedback geven en hoe doe je dat?
• Hoe kun je zorgen voor verbetering
van de taal zonder dat je expliciet
corrigeert?

De training Oefenen met spreken en feedback is zowel geschikt voor
beginnende als ervaren vrijwilligers die meer willen leren over hoe je de
anderstalige effectief feedback kunt geven over spreekvaardigheid.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

• Inzicht in de aspecten die iemand
moet beheersen om vlot te kunnen
spreken in het Nederlands.
• Kennis over de punten waarop je in
het spreken feedback kunt geven en
hoe je dat het beste kunt doen.
• De taal van de deelnemer verbeteren
zonder expliciet te corrigeren.

De training duurt een dagdeel.
AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een minimum
aantal van 12 en een maximum aantal
van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK

COMPETENTIES
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Actief luisteren.
• Belangrijke boodschappen uit de
mondelinge communicatie oppikken.
• Aandacht en ruimte geven en
doorvragen.
• Complimenten en feedback geven op
gedrag (niet op persoon).
• Tips begrijpelijk overbrengen.
• Passend oefenmateriaal zoeken.
• Aansluiten bij mogelijkheden en
taalniveau.
• Werken met casussen in de praktijk.

Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning (1op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door de
afdeling VU-NT2 van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Er zijn diverse
trainers door Het Begint met Taal
aangesteld om deze training te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
OMGAAN MET GRENZEN STELLEN

INHOUD
In de praktijk komen vrijwilligers vaak
situaties tegen waarbij de grenzen van
hun betrokkenheid,
verantwoordelijkheid en inzet
onduidelijk zijn. Mag je je bijvoorbeeld
‘bemoeien’ met andere zaken dan
taalcoaching? Ben ik niet ‘te betrokken’
bij mijn deelnemer? Is de deelnemer
wel in staat om te leren? Hoe kun je
daar als vrijwilliger een positieve draai
aan geven? Tijdens deze training
worden verschillende werkmethodes
en modellen aangereikt en geoefend
om actief en positief op situaties te
reageren.

De training Omgaan met grenzen stellen is geschikt voor zowel beginnende
vrijwilligers als vrijwilligers die al enige ervaring hebben met het geven van
taalondersteuning aan anderstaligen (individueel of in groepsverband).

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

We gebruiken begeleiding- en
leerstijlen, de roos van Leary en
verschillende communicatieve
vaardigheden (o.a. feedback geven en
assertief reageren).

De vrijwilligers worden zich bewust van
hun positie, rol en
verantwoordelijkheden tijdens het
contact met een anderstalige.

De training duurt een dagdeel.

Van de taalcoaches die deelnemen aan
deze training wordt een actieve houding
gevraagd. Door uitwisseling met elkaar
ontstaat er een stevige basis om
gezamenlijke en individuele
uitgangspunten te vinden in deze vaak
lastige situaties.

COMPETENTIES
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Bewust zijn van eigen talent, valkuil,
allergie en leerstijl.
• Complimenten en feedback geven op
gedrag (niet op persoon).
• Confronteren omgaan met weerstand
in praktijkcasussen, spiegelen.
• Empathie tonen.
• Vieren van successen.

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een
minimum aantal van 12 en een
maximum aantal van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK
Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning
(1-op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Robert
te Pas. Er zijn diverse trainers door
Het Begint met Taal aangesteld om
deze training te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
TAALCAFÉ IN DE PRAKTIJK

INHOUD
Tijdens deze training leer je hoe je
leuke en leerzame taalcaféontmoetingen kunt verzorgen. We
kijken naar de inhoudelijke invulling
van het taalcafé: welke thema’s kies je?
Welke werkvormen zijn geschikt, maar
ook naar de groepsdynamiek bij
taalcafés. Hoe zorg je er bijvoorbeeld
voor dat iedereen aan het woord komt
en niet steeds dezelfde deelnemers aan
het woord zijn? Ook krijg je meer
informatie over do’s en dont’s bij een
taalcafé-ontmoeting.

Je deelt veel ervaringen uit de praktijk
zoals:
• Wat doe je als er veel moeilijke vragen
op tafel komen?
• Welk soort vragen zet je in bij
taalcafés?
• Welke extra activiteiten kun je
inzetten?
• Hoe verdeel je de taken binnen het
taalcafé?
• Hoe zorg je ervoor dat iedereen
evenveel aan bod komt?
• Wat doe je als iemand niet durft te
praten of juist te veel praat?
• Wat doe je als er een discussie
ontstaat?

De training Taalcafé in de praktijk is geschikt voor alle vrijwilligers die
betrokken zijn of willen worden bij een taalcafé.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

De vrijwilliger leert hoe hij of zij een
interessante taalcafébijeenkomst kan
samenstellen en welke handvatten hij
of zij kan gebruiken bij vragen rond
groepsprocessen.

De training duurt een dagdeel.

COMPETENTIES
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Aansluiten bij mogelijkheden en
taalniveau van deelnemers;
• Actief luisteren;
• Leren in groepsprocessen
vormgeven;
• Leersituaties creëren
• Werken met praktijkcasussen en best
practices.

AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een
minimum aantal van 12 en een
maximum aantal van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK
Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning
(1-op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Het
Begint met Taal. Er zijn diverse
trainers door Het Begint met Taal
aangesteld om deze training te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
TAALCOACHING IN GROEPEN

INHOUD
Tijdens de training Taalcoaching in
groepen leer je hoe je differentieert,
feedback geeft en welke thema’s
interessant zijn om tijdens
groepstaalcoaching te behandelen. Wat
doe je als jouw groep heel divers is
samengesteld, bijvoorbeeld van
beginnende anderstalige tot
hoogopgeleide gevorderden? Hoe kun
je iedereen aan bod laten komen?

We gaan in op welke kwaliteiten je nodig
hebt als je taalcoaching geeft aan
groepen. We wisselen ervaringen uit
voor materiaal, werkvormen en
methodes als SpreekTaal, digitaal
materiaal en werken met
praktijkcasussen.

De training Taalcoaching in groepen is bedoeld voor vrijwilligers die in
groepsverband taalcoaching geven aan anderstaligen. We nemen in vogelvlucht
belangrijke aandachtspunten met je door, zodat je geïnspireerd raakt om jezelf
in de praktijk verder te bekwamen.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

De vrijwilliger leert om anderstaligen in
groepjes doelgericht te ondersteunen in
het oefenen van de Nederlandse taal,
met een keur aan oefenvormen en
materiaal.

De training duurt een dagdeel.
AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een minimum
aantal van 12 en een maximum aantal
van 18 personen.

COMPETENTIES
ONLINE EN FYSIEK
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Aansluiten bij mogelijkheden en
taalniveau van deelnemer.
• Actief luisteren.
• Differentiëren, leren in
groepsprocessen vormgeven.
• Passend oefenmateriaal zoeken.
• Leersituaties creëren.
• Werken met praktijkcasussen en best
practices.

Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING
We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning (1op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door Het
Begint met Taal. Er zijn diverse
trainers door Het Begint met Taal
aangesteld om deze training te geven.
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VOOR WIE?

BESCHRIJVING TRAINING:
UITSPRAAK EN INTONATIE

INHOUD
Uitspraak en intonatie is een praktische
training met veel tips & trucs, waarmee
de uitspraak van het Nederlands van
beginnende sprekers kan worden
verbeterd.

Aan bod komen:
• Kennis van de Nederlandse klanken,
de klemtoon, het zinsaccent en de
intonatie.
• Herkennen van aandachtspunten wat
betreft de uitspraak bij een
anderstalige.
• Een juiste aanpak bedenken en hoe dit
in te passen in de praktijk.
De trainer speelt in op de vragen van de
deelnemers en geeft een helder
overzicht mee met daarin beknopte
achtergrondinformatie, uitleg van de
aanpak van de lastigste klanken,
klemtoon en intonatie.
De trainer biedt een kader waarbinnen
deelnemers bovengenoemde punten
met elkaar onderzoeken. Vervolgens
vindt per onderdeel terugkoppeling
plaats, voorzien van aanvullingen van de
trainer.

De training Uitspraak en intonatie is bedoeld voor beginnende en ervaren
vrijwilligers die anderstaligen helpen.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

DUUR

De vrijwilliger krijgt meer inzicht in de
uitspraak van de Nederlandse taal en
de invloed van de moedertaal. Ook
krijgt hij inzicht in de factoren die het
leren van de uitspraak in een tweede
taal beïnvloeden. Hij leert uitspraakfouten herkennen en ontdekt het
stappenplan om de anderstalige te
helpen de uitspraak van het Nederlands
te verbeteren. Ook krijgt hij een
handzaam overzicht met
achtergrondinformatie.

De training duurt een dagdeel.
AANTAL DEELNEMERS
Voor deze training geldt een minimum
aantal van 12 en een maximum aantal
van 18 personen.
ONLINE EN FYSIEK
Deze training is zowel online als op
locatie beschikbaar.
VOORBEREIDING

COMPETENTIES
De vrijwilliger ontwikkelt de volgende
competenties:
• Actief luisteren: belangrijke
boodschappen uit de mondelinge
communicatie oppikken.
• Feedback geven op gedrag en niet op
persoon en situaties creëren waarin
de anderstalige positieve ervaringen
kan hebben.
• Werken met casussen uit de praktijk.

We adviseren alle vrijwilligers om ter
voorbereiding een basis e-learning (1op-1, groepjes of taalcafé) van Het
Begint met Taal door te nemen.
TRAINER
De training is ontwikkeld door
NT2Spraak. Er zijn door Het Begint
met Taal diverse trainers aangesteld
om deze training te geven.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
BASIS: STARTEN MET TAALCOACHING

INHOUD
Deze webinar richt zich op startende
taalcoaches. In de webinar wordt
behandeld hoe je taalcoaching opstart
en krijgen de deelnemers informatie en
handige tips over
tweedetaalverwerving.

VOORBEREIDING
Bij deze webinar gaan we in op de
volgende thema's:
Waarom werkt taalcoaching?
Wat doe je tijdens de eerste
afspraak?
Het ERK en je rol als
gesprekspartner.
Het vervolg: wat kun je in een
volgende afspraak doen?
Tips rondom tweedetaalverwerving.

Leg pen en papier klaar.
Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van
Taalbureau Olijhoek & Valk.
Vita en Anja zijn ervaren NT2docenten en hebben al veel
docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
EENVOUDIG COMMUNICEREN = MAKKELIJK PRATEN
INHOUD
Ben je taalvrijwilliger of communiceer
je vaak met anderstaligen...hoe spreek
je dan zelf eenvoudig Nederlands? Als
je je zelf hoort praten, denk je… dat
klinkt best ingewikkeld, hoe maak ik
het simpeler? Eenvoudig spreken is nl.
een hele kunst! Hoe maak je korte én
goede zinnen, zodat je beter begrepen
wordt? Na deze webinar heb je meer
inzicht in je eigen taalgebruik en ben je
beter in staat om te 'schakelen' naar
het taalniveau van een ander.

VOORBEREIDING
Bij deze webinar gaan we in op:
Afschalen en opschalen.
Zinnen korter maken: welke
woorden zijn weg te laten?
Zinnen anders maken: welke
woorden kun je vervangen door
andere?
Tips bij communicatie.
Spreektaal
Voorbeelden
Korte conversaties

Bij de webinar gaan we uit van ieders
(schat aan) praktijkervaringen. Bedenk
alvast: tegen welke situaties loop jij
aan? Tijdens de webinar kun je dat
inbrengen via de chat. We proberen
daar zoveel mogelijk op in te gaan.

TRAINER
Magda van der Wees werkte als
coördinator bij een taalorganisatie in
Amsterdam. Vanuit deze praktijk
ontwikkelde ze diverse methoden en
trainingen, gericht op taal en
vrijwilligerswerk. Ook werkte ze vier
jaar in Zuid-Afrika, waar ze een geheel
andere taal dan het Nederlands, het
Xhosa, leerde. Momenteel werkt ze als
adviseur voor maatschappelijke
(taal)organisaties én als zelfstandig
trainer vanuit haar bureau Mango
Trainingen.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
GEZONDE TAAL
INHOUD
Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Dankzij de
methode Gezonde Taal kunnen
taalvrijwilligers en anderstaligen in
gesprek over concrete
gezondheidsthema’s zoals gezond eten
& bewegen, diabetes, mantelzorg en
ouder worden.

VOORBEREIDING
Tijdens deze webinar maak je kennis
met de methode en leer je over de
opbouw van de gezonde thema’s. Je
krijgt uitleg over hoe je het meeste
effect uit de methode haalt en leert
meer over jouw rol als taalvrijwilliger bij
het versterken van gezondheidsvaardigheden. Ook kijken we naar de
Taalkaart en de manier waarop je die
effectief kunt inzetten.

• Leg pen en papier klaar.
• Bekijk www.gezondetaal.nl
• Neem de handleiding voor
taalcoaches van de methode door.
• Volg de e-learning Gezonde Taal op
de website van Het Begint met Taal.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door
Marlies Elderenbosch, adviseur van
ITTA, kennisinstituut voor
taalontwikkeling.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
IEDEREEN ACTIEF! OVER ACTIEVE WERKVORMEN VOOR TAALCOACHING
INHOUD
Als vrijwilliger heb je verschillende
manieren om je deelnemer te
begeleiden. Je kunt met hem of haar
praten over het dagelijks leven of
bijvoorbeeld SpreekTaal gebruiken.
Daarnaast wil je soms ook wat anders
doen. Hoe kun je op een zinvolle manier
oefenen met luisteren en spreken? Wat
doe je bijvoorbeeld om de
woordenschat te vergroten of te
herhalen?

VOORBEREIDING
In deze webinar maak je kennis met en
ervaar je verschillende werkvormen,
onder andere uit het boek Actief met
taal. Je krijgt uitleg waarom deze
werkvormen goed werken en op welk
moment je ze kunt gebruiken. Zo kun je
met nieuwe inspiratie aan de slag!

• Leg pen en papier klaar.
• Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van
Het Begint met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van Taalbureau
Olijhoek & Valk. Vita en Anja zijn
ervaren NT2-docenten en
materiaalontwikkelaars en hebben al
veel docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
INTERCULTURELE COMPETENTIES
VOORBEREIDING

INHOUD
Nieuwkomers die de Nederlandse taal
leren hebben hun eigen culturele
achtergrond en communicatiestijl. Die
heb jij zelf trouwens ook. Na deze
webinar weet jij wat interculturele
competenties zijn. Ook weet je hoe je
jouw interculturele competenties en die
van jouw maatje(s) kunt versterken. Je
krijgt uitleg over waarom er culturele
misverstanden kunnen ontstaan en hoe
je hiermee het beste kunt omgaan.

In de webinar krijg je informatie en
opdrachten rondom cultuur en
interculturele communicatie. Hierdoor
word jij je meer bewust van
interculturele competenties, culturele
verschillen en de invloed daarvan op je
oefenpraktijk. De webinar is bedoeld
voor taalvrijwilligers die meer willen
weten over het omgaan met culturele
misverstanden en hiervoor handvatten
willen krijgen. Je reflecteert daarbij ook
op je eigen aanpak.

• Leg pen en papier klaar.
• Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van
Het Begint met Taal door.

TRAINER
Rachel Zuilhof is werkzaam bij de
afdeling VU-NT2 op de Vrije Universiteit
Amsterdam. Ze werkt als docent
Nederlands als tweede taal, assessor
NT2 en als trainer Interculturele
communicatie. Als antropoloog en
socioloog heeft ze onderzoek gedaan en
gewerkt in Noord-Marokko en
Kameroen.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
TAAL IN DE PRAKTIJK
INHOUD
Samen erop uit! Dat is een belangrijk
doel van de uren die je met je
taalmaatje doorbrengt. Je wilt iets van
de Nederlandse maatschappij laten
zien en tegelijk de taal oefenen die de
anderstalige dagelijks nodig heeft. In
dit webinar leer je aan de hand van
twee voorbeelden wat je tijdens een
uitje kunt doen om de taal beter te
oefenen en te laten bezinken.

VOORBEREIDING
Je kunt dat voorbereid doen, met
bijvoorbeeld het materiaal Taal in de
Praktijk. Maar je hebt vast ook weleens
een spontaan uitje. Ook dan kun je taal
oefenen. Aan de hand van beide
voorbeelden krijg je praktische tips die
je bij de begeleiding van je taalmaatje
direct kunt gebruiken.

• Bekijk voor deze webinar twee elearningsfilmpjes: Taal uit de praktijk
(filmpje 9) en Oefenen in de praktijk
(filmpje 11).
• Bedenk een uitstapje dat jij met jouw
deelnemer zou willen uitvoeren in de
praktijk.
• Bedenk wat aansluit bij de wereld van
jouw deelnemer.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van Taalbureau
Olijhoek & Valk. Vita en Anja zijn
ervaren NT2-docenten en hebben al
veel docenten en vrijwilligers
getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
TAALCOACHING IN GROEPEN
INHOUD
Leren van elkaar én met elkaar! Bij
Taalcoaching in groepen komt een
vaste groep anderstaligen onder
leiding van een of meer vrijwilligers
wekelijks samen om op een
interactieve manier het Nederlands te
oefenen. Het tegelijkertijd begeleiden
van meereder anderstaligen biedt veel
voordelen. Het geeft echter ook
uitdagingen. In de webinar krijg je tips,
handvatten en suggesties over hoe je
taalcoaching in groepen opzet en
invulling geeft aan de bijeenkomsten.

Tijdens de webinar komt het volgende
aan bod:
• Wat is taalcoaching in groepen?
• Waarom taalcoaching in groepen?
• Inzet van actieve werkvormen
• Feedback geven bij taalcoaching in
groepen
• Best practices van taalcoaching in
groepen

VOORBEREIDING
• Leg pen en papier klaar.
• Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van
Het Begint met Taal door.

Na het volgen van de webinar kun je
enthousiast en goed voorbereid aan de
slag en help je meerdere gemotiveerde
anderstaligen verder!
TRAINER
De webinar wordt gegeven door
trainers van VU-NT2 van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
TAALCOACHING BUITEN HET GESPREK: WAT KUN JE NOG MEER DOEN DAN ALLEEN SAMEN
SPREKEN?
INHOUD
In dit webinar gaan we in op wat er nog
meer kan naast samen spreken om je
taalcoaching vorm te geven. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een uitje, materialen en
het gebruik van activerende
werkvormen.
Verder krijg je informatie over wat je
voor en na je uitje kunt doen en is er
aandacht voor het leren stellen van
vragen die zorgen voor taalverdieping.

VOORBEREIDING
Bij dit webinar gaan we in op:
We gaan in op andere manieren van
het vormgeven van taalcoaching:
uitjes plannen of samen iets
ondernemen.
Materialen zoals websites
gebruiken.
Samen een boek lezen.
Een programma bekijken.
Activerende werkvormen of
taalspelletjes inzetten om de taal te
verdiepen en samen plezier te
hebben.

Leg pen en papier klaar.
Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van
Taalbureau Olijhoek & Valk.
Vita en Anja zijn ervaren NT2docenten en hebben al veel
docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
ONLINE TAALCOACHING
INHOUD
Is het om welke reden dan ook niet
mogelijk om de anderstaligen ‘live’ te
ondersteunen bij het oefenen met de
Nederlandse taal? Wil je weten hoe je
op afstand begeleiding kunt bieden? Je
ontdekt het bij de webinar Online
taalcoaching. Na deze webinar weet je
hoe je op een gemakkelijke manier
jouw nieuwkomer(s) kunt begeleiden.

VOORBEREIDING
Bij dit webinar gaan we in op:
De onderliggende doelen.
Welke digitale tools je zou kunnen
inzetten.
We geven een aantal voorbeelden
van wat je op afstand kunt doen,
aangevuld met enkele didactische
tips.

Leg pen en papier klaar.
Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van
Taalbureau Olijhoek & Valk.
Vita en Anja zijn ervaren NT2docenten en hebben al veel
docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
UITSPRAAK NT2
INHOUD
De uitspraak van het Nederlands is
vaak een struikelblok voor
anderstaligen. Wil je weten wat
verstaanbaar spreken precies inhoudt,
wat de Nederlandse uitspraak zo
moeilijk maakt voor een anderstalige
en hoe je je anderstalige kunt helpen?

VOORBEREIDING
Dan is het een goed idee om mee te
doen met de webinar over Uitspraak
NT2!
In de webinar besteden we ook aandacht
aan het geven van feedback op de
uitspraak en de invloed van
verschillende talen op de uitspraak van
het Nederlands.

• Leg pen en papier klaar.
• Luister nog eens goed naar de
uitspraak van je anderstalige: welke
klanken zijn lastig?
• Hoe heb je tot nu toe bezig gehouden
met het verbeteren van de uitspraak?
• Lees het achtergrondartikel ‘De
relatie tussen luistervaardigheid en
de uitspraak’.

TRAINER
De webinar is ontwikkeld door
NT2Spraak en wordt gegeven door
geselecteerde trainers van Het
Begint met Taal.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
VAARDIGHEDEN VAN EEN TAALCOACH
INHOUD
In dit webinar behandelen we
vaardigheden die je als taalcoach kunt
inzetten om je taalcoaching tot een
succes te maken.

VOORBEREIDING
Bij dit webinar gaan we in op:
Het geven van feedback.
Het leren loslaten.
Het leren samen reflecteren op het
doel van de taalcoaching.
Wat is je rol als taalcoach?

Leg pen en papier klaar.
Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van
Taalbureau Olijhoek & Valk.
Vita en Anja zijn ervaren NT2docenten en hebben al veel
docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
VERGROTEN WOORDENSCHAT EN HET STELLEN VAN VRAGEN
INHOUD
Dit webinar gaat in op het vergroten van
de woordenschat. Hierbij gaan we in op
het viertakt-model, het oefenen van
woorden met anderstaligen en het
stellen van vragen.

VOORBEREIDING
Bij dit webinar gaan we in op:
Het viertakt-model, waardmee je
leert dat woorden veelvuldig in
context herhaald moeten worden om
goed opgenomen te worden in het
woordennetwerk van het hoofd.
Ideeën om woorden met de
anderstalige te oefenen.
Het stellen van vragen: hoe stel je
vragen die taal uitlokken? Hoe zorg
je voor een goed gesprek, waarin je
ervaringen en ideeën met elkaar
deelt?

Leg pen en papier klaar.
Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint
met Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door Vita
Olijhoek en Anja Valk van
Taalbureau Olijhoek & Valk.
Vita en Anja zijn ervaren NT2docenten en hebben al veel
docenten en vrijwilligers getraind.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
VOORLICHTING: HOE WORD IK TAALCOACH?
INHOUD
De introductiewebinar ‘Voorlichting Hoe word ik taalcoach?’ geeft jou een
goed beeld van waarom taalcoaching zo
belangrijk is voor anderstaligen. Als
taalcoach spreek je wekelijks met (een
of meer) anderstaligen af om de taal te
oefenen en meters te maken.

VOORBEREIDING
Taalcoaching zorgt ervoor dat
anderstaligen meer zelfvertrouwen
krijgen, hun taal verbeteren en hun
netwerk uitbreiden. Taalcoaching is
boeiend en leuk. Het vergroot de wereld
van de anderstalige en ook die van jou
als taalcoach!

• Leg pen en papier klaar.
• Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint met
Taal door.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door
Anna Marie Hazenberg van
Anna’s Art &Communication.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
WERKEN MET SPREEKTAAL
INHOUD
SpreekTaal is materiaal voor
vrijwilligers die anderstaligen
ondersteunen bij het beter Nederlands
leren spreken. Wil je weten wat
SpreekTaal is, wat belangrijke
uitgangspunten zijn en hoe je het best
met SpreekTaal werkt? Dan is het een
goed idee om mee te doen met de
webinar over SpreekTaal!

VOORBEREIDING
In de webinar besteden we ook aandacht
aan hoe je SpreekTaal-materiaal met
analfabeten kunt gebruiken en hoe je
het kunt inzetten als jouw deelnemer
nog helemaal geen Nederlands verstaat
of spreekt. Ook krijg je tips hoe je
SpreekTaal online kunt gebruiken.

• Leg pen en papier klaar.
• Kies een module van SpreekTaal en
lees de handleiding.

TRAINER
De webinar wordt gegeven door
trainers van VU-NT2 van de Vrije
Universiteit Amsterdam die ook
betrokken zijn geweest bij de
ontwikkeling van SpreekTaal.
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BESCHRIJVING WEBINAR:
TAALCOACHING VOOR PRAKTIJKLEERDERS
INHOUD
Taalcoaching voor anderstaligen die
nog niet (veel) naar school zijn
geweest: hoe pak je dat aan? Wat
werkt? Waar moet je rekening mee
houden? En hoe kun je dat op afstand
doen? Op deze vragen krijg je antwoord
tijdens dit webinar. Je leert over
natuurlijke taalverwerving, impliciet
leren en het belang van een goede
relatie en een concrete context.

VOORBEREIDING
In dit webinar krijg je informatie over en
handvatten voor taalcoaching aan
praktijkleerders. Er wordt ingespeeld op
de aanpak, op wat werkt en op waar je
rekening mee moet houden. Ook worden
er tips gegeven over hoe je online aan de
slag kan gaan met de deelnemer.

• Leg pen en papier klaar.
• Neem een basis e-learning (1-op-1,
groepjes of taalcafé) van Het Begint met
Taal door.

TRAINER
Dit webinar wordt begeleid door
Annemarie Nuwenhoud (MA NT2),
coördinator van VU-NT2 Expert
(leermiddelenontwikkeling alle taalen opleidingsniveaus) en opleider op
het gebied van interculturele
communicatie en
Alfabetiseringsonderwijs.
Annemarie is o.a. ontwikkelaar van
de ‘Mijn Plan’-aanpak, auteur van
Interculturele communicatie in de
NT2-les (Coutinho, 2018) en
redacteur van het Tijdschift Les.
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BESCHRIJVING TRAININGEN VOOR COÖRDINATOREN

Hoe organiseer je effectieve taalcoaching? Het Begint met Taal biedt de volgende 8
trainingen voor coördinatoren aan:
1. Basistraining coördinatoren
Hoe organiseer je taalcoaching, zoals een-op-een taalcoaching of taalcafé’s, op een slimme
manier? Tijdens deze basistraining vorm je je een volledig beeld van de belangrijkste aspecten
van een taalcoachproject: het fundament, het werkproces en de ondersteuning van
vrijwilligers. Je leert hoe je dit kunt aanpakken en welke keuzes je hierin kunt maken.
2. Effectief coachen van vrijwilligers
Hoe bouw je een goede werkrelatie op met vrijwilligers? Hoe zorg je dat zowel jij als de
vrijwilliger tot hun recht komen, zodat jouw dienstverlening aan anderstaligen zo goed
mogelijk is? We kijken naar de drijfveren van vrijwilligers, die van jezelf en die van je
organisatie en hoe deze van invloed zijn op het dagelijks handelen. Kernwoorden: visie,
coachen, feedback en communicatie.
3. Intake
Tijdens deze training krijg je een volledig beeld van de aspecten van de intake van
anderstaligen en de intake van vrijwilligers. Daardoor ben je in staat de intake voor je eigen
project op te zetten of te verbeteren. In de training kijken we samen onder meer naar de
volgende vragen: Wat zijn de doelen van de intake?, Hoe kan ik de intake zo optimaal mogelijk
en tegelijkertijd praktisch organiseren?, en Hoe ziet een goede intake eruit?

4. Intervisie
Hoe zorg je dat taalcoaches kennis delen en leren van elkaar? Hoe krijg je als coördinator inzicht
in de behoeften van je taalcoaches? Door aan de slag te gaan met intervisie! Na deze training
weet je wat intervisie is, waarvoor je het in kan zetten en heb je geoefend met minimaal twee
intervisie-modellen.
5. Projectontwikkeling en financiering
Zie je op tegen fondsenwerving? Weet je dat jouw idee kansrijk is, maar doe je daar nog niks
mee? Tijdens deze training gaan we actief aan de slag om jouw projectplan vorm te geven en een
financieringsplan te maken. Resultaat: je legt de basis voor jouw project en weet hoe je
financiers kunt vinden.
6. Vooruit naar Vrijwilligerswerk
Hoe begeleid je anderstaligen naar vrijwilligerswerk? In deze training leer je hoe je het
programma Vooruit naar Vrijwilligerswerk succesvol opzet in jouw organisatie. Alles komt aan
bod; van werving en selectie van deelnemers tot aan de begeleiding van deelnemers en de
samenwerking met organisaties (vrijwilligerscentrale).
7. Taalcoaching voor praktijkleerders
Taalcoaching voor anderstaligen die nog niet (veel) naar school zijn geweest: hoe pak je dat aan?
Wat werkt? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je dat op afstand doen? Je leert over
natuurlijke taalverwerving, impliciet leren en het belang van een goede relatie en een concrete
context. Met deze kennis kun je taalvrijwilligers handvatten bieden om op een praktische manier
aan de slag te gaan met deelnemers die nog niet (veel) naar school zijn geweest.
8. Tweedetaalverwerving en basisvaardigheden
Als coördinator is het handig om de basisprincipes van tweedetaalverwerving te begrijpen. Dit
helpt je o.a. in het bepalen van je aanbod, het ondersteunen van vrijwilligers en in de keuze van
oefenmateriaal. Je leert waarom het belangrijk is dat vrijwilligers vooral oefenen met spreken in
de praktijk en hoe ze dat kunnen doen. We kijken ook samen naar de vaardigheden die we samen
basisvaardigheden noemen: taal, digitale vaardigheden en rekenen/gecijferdheid. Hierdoor kan
je de kracht van taalcoaching plaatsen naast het werken aan de andere basisvaardigheden. We
gaan ook in op hoe je je vrijwilligers het beste kan adviseren nu je deze basiskennis hebt.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens
Stichting Het Begint met Taal verzorgde trainingen.
INSCHRIJVING
Door de inschrijving aanvaardt de inschrijvende organisatie deze algemene
voorwaarden.
TRAINING
Het Begint met Taal spant zich in om te zorgen voor een adequate kwaliteit van de
training. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier.
Het Begint met Taal gebruikt dit formulier om de trainingen waar nodig te
verbeteren en de trainers te beoordelen.
BETALING
De trainer verzendt na afloop van de training een factuur conform de
overeenkomst die hij of zij met de organisatie hierover heeft afgesloten.
ANNULERING EN WIJZIGING
Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan
vinden, tracht de trainer binnen afzienbare termijn te zorgen voor een
vervangende training. Indien de training moet worden geannuleerd heeft de
inschrijvende organisatie heeft geen recht op een (aanvullende)
schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Het Begint met Taal
is uitgesloten.
Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Het Begint
met Taal zich het recht voor het trainingsprogramma ten opzichte van de
aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door
bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

AANSPRAKELIJKHEID
Met het (laten) geven van de training aanvaardt Het Begint met Taal een
inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de geleverde
training de uiterste zorg wordt betracht, kan Het Begint met Taal de afwezigheid
van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Het Begint met Taal noch de trainers
zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door
dergelijke fouten of onvolledigheden.
Het Begint met Taal is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen
door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainingslocatie.
Het Begint met Taal is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade
als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de deelnemer van door of
namens Het begint met taal verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal)
of geleverde training.
KLACHTEN
Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door of namens Het Begint met Taal
geleverde trainingen dienen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoering hiervan,
schriftelijk en gemotiveerd aan Het Begint met Taal kenbaar te worden gemaakt.
Bij het achterwege blijven hiervan wordt de deelnemer geacht geen klachten te
hebben. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting aan Het Begint met Taal.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op iedere overeenkomst tussen Het Begint met Taal en inschrijvende organisatie
is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter wijzen partijen aan de
rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Het Begint met Taal.
OVERIG
Trainingsmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt voor de training.
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