
Taalcoaching in de inburgering
Aanleiding
Eind 2022 hebben we alle b� Stichting Het Begint met Taal aangesloten taalcoachorganisaties
(TCO’s) gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden over of en hoe z� inburgeraars
ondersteunen en welke rol ze eventueel hebben in de nieuwe wet inburgering. De respons was
hoog, hieronder een overzicht van de belangr�kste punten.

De c�fers op een r�tje
Van de benaderde taalcoachorganisaties hebben 125 organisaties de vragenl�st beantwoord.
Van hen bieden 106 organisaties ondersteuning aan onder meer inburgeraars. Drie organisaties
mogen inburgeraars niet helpen omdat ze op gemeentel�ke –en voor andere doelgroep
bedoelde– subsidie draaien, één organisatie noemt dat het pas post-inburgering vanuit de
WEB-gelden hulp kan aanbieden. Er z�n 21 organisaties die ondersteuning binnen de
inburgering bieden op basis van een opdracht binnen een van de inburgeringsroutes.
B� in totaal 84 organisaties kunnen inburgeraars aansluiten b� het 'reguliere' taalcoachaanbod
(1op1, groepjes, taalcafé) waarvan er zeventien via een taalschool inburgeraars kr�gen
aangemeld. Zeven TCO’S ‘leveren’ taalvr�willigers aan taalscholen voor ondersteuning b�
inburgeringscursisten. Negen TCO’s ontwikkelen momenteel nog een traject voor inburgeraars.
Drie organisaties ondersteunen verder specifiek binnen het traject Participatieverklaring en
twee binnen de Z-route.

Op een r�tje
(sommige c�fers kunnen overlap vertonen)

TCO’s die inburgeraars in de meest brede zin ondersteunen 106 (104)

TCO’s die inburgeraars ondersteunen binnen het reguliere aanbod 84

waarvan inburgeraars aangeleverd via een taalschool 17

TCO’S die taalvr�willigers ‘leveren’ aan een taalschool 7

TCO’s die nog een traject voor inburgeraars aan het ontwikkelen z�n 9

TCO’s specifiek ondersteunend op het traject van de Participatieverklaring 3

TCO’s specifiek ondersteunend binnen de Z-route 2

Toelichting op de c�fers
De vormen van ondersteuning die men aanbiedt variëren maar bestaan hoofdzakel�k uit 1-op-1
taalcoaching, taalcafés en groepstaalcoaching. Voorbeelden van minder voorkomende vormen:
excursies, leesclubs en vr�williger-infobalies.
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Signalen van en over inburgeraars
Enkele gedeelde signalen rondom het inburgeringsproces z�n:

- de afkomst van inburgeraars: veel hoogopgeleide mensen uit Turk�e
- het stroeve inburgeringsproces op gemeentel�k niveau: veel zaken gaan traag of bl�ven

liggen, weinig mensel�k contact met de inburgeraar
- het duurt geregeld (te) lang voordat inburgeraars een geschikte taalschool vinden
- statushouders: sterk gericht op werk vinden, meestal goed gemotiveerd, stappen op

een laag taalniveau in binnen de TCO
- gezinsmigranten: z�n meestal vrouw, z�n gericht op sociaal taalgebruik (t.o.v. werk

vinden), missen o�ciële begeleiding (t.o.v. statushouders), hebben geregeld een groter
sociaal vangnet dan statushouders. Opvallend: enerz�ds veel signalen dat men als
drukke moeder van kinderen minder tot taalcontact komt; anderz�ds dat men binnen
een netwerk van moeders gezamenl�k juist sneller tot meer taalcontact komt (en dan op
een hoger taalniveau instapt).

Wat gaat goed? Wat z�n uitdagingen?
Lastig bl�kt de opstart van de inburgering in relatie tot taalcoaching in veel gemeenten:
aanbestedingen ketsen soms af omdat niet alle betrokken part�en direct goed meegenomen
worden door de gemeente. In sommige gevallen z�n de l�ntjes tussen TCO en gemeente kort, in
andere afwezig of verloopt het contact stroperig. Ook meermaals genoemd: de driehoek met
gemeente, taalschool en TCO kan beter onderling afgestemd.
Positief: de stappen die inburgeraars binnen de TCO op het vlak van taalcoaching maken.
Persoonl�ke aandacht vanuit de taalcoach is cruciaal en werkt zeer effectief als een
inburgeraar gemotiveerd is – en in de regel is men dat.

Nabranders uit het werkveld
- meermaals: de doorverw�zing van en door taalscholen naar TCO’s laat te wensen over

en moet beter. Het visiedocument ‘De ideale combinatie van taalles en taalcoaching’
onderschr�ft dat belang heel goed.

- meermaals: de webinars en het materiaal van HBT z�n erg waardevol voor taalcoaches
b� TCO’s

- gewenst voor docenten/coördinatoren/taalcoaches: meer trainingen interculturele
bewustwording. Nu denkt/handelt men nog te sterk vanuit de eigen Nederlandse
achtergrond

- gewenst: tools om een taalcafé op te zetten voor mensen met A0 op zowel Nederlands
als Engels taalniveau

Meer informatie?
Neem voor meer informatie gerust contact op met Sylvia de Groot Heupner via
sylvia@hetbegintmettaal.nl of 06-19003176.
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