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V4 (13 juni 2022) 

Taalcoaching bij Gilde SamenSpraak 
 
Welkom bij Gilde SamenSpraak! Hieronder vind je informatie over hoe wij taalcoaching activiteiten in 
de praktijk proberen vorm te geven, en ook nog wat achtergrondinformatie over wat voor 
organisatie Gilde SamenSpraak is. 
 
Taalcoaching in de praktijk 
 
Taalcoaching kun je op veel verschillende manieren doen. Het is niet moeilijk en veel mensen doen 
het met veel plezier. De ideale taalcoach: 

- is geïnteresseerd in andere mensen en culturen 
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse spreektaal en spreekt duidelijk 
- heeft plezier in coachen, is communicatief en enthousiast om anderen te helpen een nieuwe 

taal te leren en te participeren in de Nederlandse samenleving 
- kan goed luisteren en geduldig dingen uitleggen want een nieuwe taal leren is niet makkelijk 

en gaat stapje voor stapje 
- heeft verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen 
- is creatief om verschillende oefeningen en activiteiten te bedenken en uit te voeren en kan 

waar nodig improviseren 
Dat lijkt allemaal nogal wat, maar in de praktijk is het vaak gewoon praten over alledaagse 
onderwerpen. 
 
Een nieuwe taalcoach bij Gilde Samenspraak heeft altijd eerst een kennismakingsgesprek met een 
coördinator. Daarbij worden verwachtingen, wensen en mogelijkheden en onmogelijkheden 
besproken. In vervolg daarop gaat de coördinator op zoek naar een geschikte taalvrager. Als die is 
gevonden, volgt een kennismakingsgesprek van taalvrager en taalcoach. Als dat van beide kanten 
positief is, wordt een koppeling/match gemaakt en start het coaching traject. Voor vragen, 
opmerkingen of mogelijke problemen kan een taalcoach altijd terecht bij een coördinator van 
SamenSpraak. 
 
Gilde taalcoaches zijn vrijwilligers, ze worden niet betaald voor hun werk, maar doen het omdat ze 
het leuk en belangrijk vinden om te doen. Door taalcoaching leer je vaak ook een deel van de cultuur 
en gewoonten kennen van het herkomstland van de taalvrager. 
 
Taalvragers kunnen asielmigranten zijn (asielzoekers zonder status, inburgeraars met een status, 
gezinsmigranten), afkomstig uit onveilige landen of politieke vluchtelingen. Ze komen dan vaak uit 
landen als Syrië, Afghanistan, Eritrea en Turkije. Maar het kunnen ook arbeidsmigranten of expats 
zijn die (beter) Nederlands willen leren spreken, afkomstig uit Polen, Oekraïne, Egypte, Marokko, 
Engeland, en andere landen. 
 
Een taalcoach praat over het algemeen eenmaal per week een uurtje met een taalvrager om de 
Nederlandse taal te oefenen. Soms is dat ook 2 maal per week, of taalcoach en taalvrager praten 
langer dan een uur met elkaar. Taalcoach en taalvrager vullen dat zelf in, rekening houdend met 
elkaars wensen en mogelijkheden.  
 
Taalcoaching is in principe 1-op-1, met veel persoonlijke aandacht. Soms echter wordt een echtpaar 
gezamenlijk gecoached door 1 taalcoach. 
 
De taalcoaching kan bij de taalvrager thuis plaatsvinden of ergens anders, bv in een bibliotheek of 
buurthuis. Sommige taalcoaches gaan ook graag samen wandelen. Ook kun je samen leuke 
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activiteiten gaan ondernemen, bv boodschappen doen of winkelen, of een museum bezoeken. 
Taalcoach en taalvrager vullen dit zelf in, rekening houdend met elkaars wensen en mogelijkheden. 
 
Als je begint met coaching van een taalvrager is het vaak al wel mogelijk een eenvoudig gesprek te 
voeren. Soms ook spreekt een taalvrager al redelijk goed Nederlands en is er de wens dat nog beter 
te leren. Maar ook kan de spreekvaardigheid nog erg beperkt zijn en begint de coaching met het 
leren van woorden en het maken van eenvoudige zinnen. 
 
Een coaching traject duurt gemiddeld 1 tot 1.5 jaar, soms langer, soms korter. Coach en taalvrager 
vullen dat samen is. Na een coaching traject blijft het contact tussen taalcoach en taalvrager veelal 
bestaan. 
 
Taalcoaches zijn vaak niet de enigen die werken aan de taalvaardigheid van taalvragers. Vaak hebben 
die tegelijkertijd ook nog Nederlandse taalles, of ze hebben dat gehad. Die taallessen worden vaak 
geregeld via de gemeente of de bibliotheek. Ook bestaan er soms Taalkamers of Taalcafés, 
laagdrempelige bijeenkomsten waar anderstaligen elkaar kunnen ontmoeten en Nederlands praten.  
 
Een taalcoach is geen docent, je geeft geen les. Je activiteit is aanvullend op Nederlandse taalles. Je 
geeft gelegenheid om informeel meer te oefenen met de Nederlandse taal. Veel anderstaligen 
hebben een zekere spreekangst, ze zijn bang fouten te maken. Maar bij een vertrouwde taalcoach is 
dat geen probleem, die helpt en stimuleert hen om met zelfvertrouwen meer en beter Nederlands te 
spreken. 
 
Gesprekken tussen een taalcoach en taalvrager kunnen gaan over van alles en nog wat. Belangrijk is 
vaak om alledaagse gesprekken te oefenen, een nieuwe Nederlander moet zich goed, gemakkelijk en 
zelfverzekerd leren bewegen in de Nederlandse samenleving, en moet ook leren zoveel mogelijk 
zelfredzaam worden. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van een 
taalvrager, kun je hem/haar gewoon vragen wat voor taalaspecten hij/zij graag wil oefenen om beter 
te leren (woordenschat, woordvolgorde, uitspraak, gesprek in de winkel of bij de dokter, enz, enz.). 
Probeer als taalcoach zoveel mogelijk open vragen te stellen (hoe, wat, waar, wanneer), waardoor je 
de taalvrager stimuleert om zoveel mogelijk te praten. 
 
Gilde SamenSpraak heeft diverse materialen beschikbaar om taalcoaches te ondersteunen bij hun 
coaching, zoals boekjes (o.a. de series SpreekTaal 1 en SpreekTaal 2) en spelletjes, veelal speciaal 
ontwikkeld om beter Nederlands te leren spreken. Op de website van ‘Het Begint met Taal’ is ook 
divers ondersteuningsmateriaal beschikbaar, en kun je indien gewenst trainingen (e-learning) en 
webinars volgen. Gilde taalcoaches hebben daar toegang via: 
-  https://www.hetbegintmettaal.nl/vrijwilligers/ 

 
 

Sommige taalcoaches gebruiken dit materiaal, andere doen het zonder. Die praten gewoon over van 
alles en nog wat. Of bespreken een stukje uit de krant van gisteren. 
 
Gilde SamenSpraak organiseert geregeld lokale bijeenkomsten met andere taalcoaches waar je 
ervaringen kunt uitwisselen. 
 
Soms vragen taalvragers hun taalcoach om te helpen met allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld 
het volgen van onderwijs of een cursus, invullen van formulieren, contact met overheden, 
uitkeringsinstanties, (vrijwilligers)werk zoeken en solliciteren. Daar kun je en mag je op ingaan, maar 
het hoeft niet. Van een taalcoach wordt niet verwacht dat hij/zij een professional is op die terreinen, 
en het is ook niet je eerste taak. Voor dit soort zaken zijn er andere mensen en instanties beschikbaar 

https://www.hetbegintmettaal.nl/vrijwilligers/
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(bibliotheek, gemeente, servicepunt, ….) die dat vaak beter kunnen en je kunt een taalvrager daar 
dus naar toe verwijzen.  
 
Wat leuk is om te doen is je taalvrager stimuleren om mee te doen aan allerlei activiteiten in de 
samenleving, onder andere in verenigingsverband, en ze op die manier uit hun eigen kringetje of 
isolement te halen. Daar leren ze nieuwe mensen kennen (veelal Nederlandstaligen), en ze krijgen 
daardoor weer meer gelegenheden om Nederlands te spreken. 
 
Belangrijk is dat er een goede klik is tussen taalcoach en taalvrager, beiden moeten het leuk en zinvol 
vinden. Als dat niet of niet meer het geval is, is het beter de coaching te beëindigen.  
 
De Nederlandse taal beter leren spreken zal een taalvrager zelf moeten doen. Een taalcoach kan 
hem/haar hierbij helpen en stimuleren. Als taalcoach mag je een zekere motivatie verwachten van je 
taalvrager, een bereidheid zich in te spannen om beter Nederlands te leren spreken, en om 
afspraken na te komen. Als dat geregeld niet het geval is, en/of je het gevoel krijgt dat je steeds moet 
'duwen en trekken', dan is dat ook een reden om een coaching traject te beëindigen.  
 
De meeste taalvragers zijn gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren en (verder) te integreren in 
de samenleving. Vaak hebben ze een soort toekomstbeeld voor zichzelf in Nederland, bijvoorbeeld 
een studie voltooien of betaald werk vinden, maar een doel kan ook zijn hun kinderen goed kunnen 
begeleiden op school en met de andere ouders en docenten te kunnen praten. Vraag het ze, dan kun 
je misschien nog beter helpen om hun taalvaardigheden te verbeteren. 
 
Heb je nog vragen m.b.t. taalcoaching? Neem gerust contact op met 1 van de coördinatoren: 
Cees Verrips, ceesverrips@gildedrv.nl, 06 1360 4638 
Gerhard Coster, gerhardcoster@gildedrv.nl, 06 1484 9326 
 
 
Organisatie van Gilden in Nederland 
 
Gilde SamenSpraak 
SamenSpraak is het taal- en integratieproject van Gilde De Ronde Venen en Gilde Nederland. 
Het doel van SamenSpraak is om Nederlanders en anderstaligen samen te brengen om de 
Nederlandse taal en cultuur te delen. Dat doen we door persoonlijk en informeel contact, thuis of 
ergens anders, vaak 1 op 1. Voor anderstaligen is het een praktische stap naar verdere integratie in 
de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers van SamenSpraak geven geen les, maar bieden 
mogelijkheden voor alledaagse conversatie, vaak als aanvulling op officiële taal- en 
inburgeringsprogramma’s. De focus ligt op taal en praten, maar eventueel kunnen ook andere 
begeleidingsbehoeften aan bod komen. 
Gilde SamenSpraak is onafhankelijk, alle taalcoaching activiteiten vinden plaats door onbetaalde 
vrijwilligers. 
De activiteiten van Gilde SamenSpraak in gemeente De Ronde Venen worden gecoördineerd door 
Cees Verrips en Gerhard Coster. 
 
Gilde De Ronde Venen 
SamenSpraak is een activiteit van Gilde De Ronde Venen. Dat is 1 van ongeveer 50 zelfstandige 
werkende lokale Gilden. Onder Gilde De Ronde Venen vallen nog meer lokale initiatieven. 
Coach4You begeleidt kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om succesvol de brugklas 
op de middelbare school door te komen.  
De Studie-Taalcoach geeft taalcoaching en -ondersteuning bij een opleiding of studie voor mensen 
met Nederlands als tweede taal.  
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Bij De Jongerencoach koppelen we jongeren die de verbinding met onderwijs of werk dreigen te 
verliezen aan een persoonlijke coach. 
Bij Gilde Wandelen zijn gidsen actief die cultuur-historische gidswandelingen verzorgen in Abcoude 
en Vinkeveen. 
Gilde De Ronde Venen is onafhankelijk. Alle activiteiten vinden plaats door onbetaalde vrijwilligers. 
Het bestuur bestaand uit 4 personen, voorzitter is Leen Mulckhuyse. 
 
Gilde Nederland 
Gilde Nederland is de koepelorganisatie van ongeveer 50 zelfstandig werkende lokale Gilden, veelal 
per gemeente georganiseerd. Gilde Nederland heeft als doel het belangeloos overdragen van kennis, 
kunde en ervaring aan anderen, met zorg en aandacht. Activiteiten kunnen op veel verschillende 
terreinen zijn, zoals bijvoorbeeld taalcoaching, genealogie, computerinstructie, een 
klussenwerkplaats, wandelingen en bloemschikken. Gilde Nederland faciliteert de lokale Gilden bij 
het uitvoeren van dergelijke maatschappelijke diensten, zij verzorgt belangenbehartiging en 
ondersteuning en geeft advies. 
Gilde Nederland ondersteunt actief 4 lokale Gilde activiteiten: Gilde SamenSpraak, Coach4You, Gilde 
Wandelen&Meer en Power ‘Veerkracht op leeftijd’. 
Gilde Nederland is onafhankelijk. Zij heeft subsidie relaties met het Oranjefonds en een aantal 
Ministeries. Er zijn vele samenwerkingsverbanden. Een belangrijke daarvan is met Het Begint Met 
Taal. 
 
Het Begint met Taal 
Het Begint met Taal is een landelijk platform voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. Het is in 
2013 ontstaan uit een fusie van een aantal lokale taalinitiatieven met Gilde Nederland. Het Begint 
met Taal is een onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten worden betaald uit 
projectfinanciering van partners zoals het Ministerie van OCW, het Oranje Fonds en VSB fonds. 
Daarnaast betalen aangesloten taalcoaching organisaties een jaarlijkse bijdrage voor dienstverlening.  
Het Begint met Taal ondersteunt ongeveer 170 organisaties, verspreid over 400 locaties, met 
materiaal, training en advies. Het Begint met Taal werkt samen met vele organisaties zoals Stichting 
Lezen en Schrijven, Vluchtelingenwerk, Oefenen.nl, Gilde afdelingen, gemeenten, bibliotheken en 
taalscholen. 
Taalcoaches en coördinatoren van Gilde SamenSpraak kunnen gebruik maken van de ondersteuning 
van Het Begint met Taal. 
 
Voor meer informatie: 
Gilde SamenSpraak: www.gildedrv.nl/samenspraak/ 
Gilde De Ronde Venen: www.gildedrv.nl/  
Gilde Nederland: https://gilde-nederland.nl/ 
Het Begint met Taal: https://www.hetbegintmettaal.nl/ 
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