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• Wat is Taalcoaching

• Wie is Het Begint met Taal

• Taalcoaching op de werkvloer

• Vormen van samenwerking

• In actie komen: vervolgstappen

AGENDA



TAALCOACHING … en taalles



“Praatkilometers” maken met een taalvrijwilliger ➔

● Zelfvertrouwen krijgen

● Taal durven gebruiken

● Maatwerk / praktisch taalgebruik

● Meedoen !

(+ positiever beeld bij vrijwilligers)

RESULTATEN TAALCOACHING



Wij vinden dat het hier nog mooier 

wordt als alle 600.000 anderstaligen
met een taalvraag in Nederland mee 

kunnen doen. Daarom versterken wij 

ruim 165 taalvrijwilligersorganisaties 
op zo’n 380 locaties met het slim 

organiseren van taalcoaching.

Het Begint met Taal



• Samenwerking Lezen&Schrijven

• Lobby Den Haag: inburgeringswet

• Gemeenten: VOI, WEB

• Sinds 2018 aangesloten bij 

landelijk Taalakkoord werkgevers.

Het Begint met Taal



• Taalvaardigheid

• Werk/bedrijfscultuur: hoe doen we de dingen hier in Nederland / in het 
bedrijf / de afdeling (werknemersvaardigheden)

• Interculturele bewustwording - wederzijds

ANDERSTALIGEN OP UW WERKVLOER ?

• Taal algemeen: mondeling (spreken, begrijpen)

• Taal algemeen: schriftelijk (lezen, schrijven)

• Vaktaal: baan/bedrijf/branchespecifiek



“ik begrijp beter hoe het 
werkt op de werkvloer”

“ik durf nu Nederlands te 
praten”

“ik begrijp nu pas hoe moeilijk 
het is voor nieuwkomers”

“ik leer van mijn taalmaatje, maar 
vooral ook over mijzelf”

TAALCOACHING IN PRAKTIJK

Positieve invloed voor de anderstalige:    

Positieve invloed voor de coach:    



• Aanvullend op taalles / (zelf)studie werkportal.nl

• Maatwerk anderstalige werknemer: werk- en bedrijfsspecifiek 
(vaktaal en cultuur)

• Collega als taalcoach 
(vs.  signaalfunctie)

TAALCOACHING OP DE WERKVLOER



• Taalmaatje: 1-op-1

• Taalgroep: 1 taalcoach met een groep anderstalige werknemers

• Taalcafé: laagdrempelig en flexibel

VORMEN VAN TAALCOACHING OP DE WERKVLOER



• Training

• SpreekTaal 1 en 2

• Gezonde Taal

• Webinars

• Tool voor Taalcoaching

ONDERSTEUNING TAALCOACHES



• Online
• Wekelijkse ondersteuning taalcoach/collega: uitleg, materiaaltips, 

oefeningen, instructiefilmpjes (e-learning)
• Wekelijkse evaluatie / monitoring voortgang 
• Doorontwikkeling werkvloer

Te bespreken:
• Beschikbare tijd
• Vorm
• Lengte traject
• Interne/externe monitoring
• Investering vs opbrengst

TOOL VOOR TAALCOACHING



VERVOLGSTAPPEN

• Interesse in taalcoaching

• Vervolggesprek in-company

• Pilot Tool voor Taalcoaching

• Alt.: samenwerking met 
lokale taalvrijwilligersorganisatie



VERVOLGSTAPPEN

Neem contact met mij op via:

030-242 28 41
06-224 282 67

elise@hetbegintmettaal.nl

www.hetbegintmettaal.nl


