
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. Hoe zorg je ervoor dat taalcoaching 
maximaal effect heeft? Onderstaande tips helpen 
jou als coördinator om jouw taalcoachactiviteiten te 
verbeteren, zodat taalcoaching nóg meer impact heeft.

DE 10 SUCCESFACTOREN VOOR  
EFFECTIEVE TAALCOACHING 
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1.  Bepaal wat nodig is

Effectieve taalcoaching begint met bepalen voor wie je 
er wilt zijn. Welke nieuwkomers wil je bereiken? Welke 
vorm van taalcoaching is voor hen het meest passend? 
Bij een-op-een taalcoaching kun je heel gericht werken 
aan de taaldoelen van één persoon. Taalcoaching in 
groepen heeft als voordeel dat deelnemers met en 
van elkaar kunnen leren. Hoe duidelijker je weet waar 
behoefte aan is en wat jij voor mensen kunt betekenen 
(en ook: wat niet), hoe groter het effect is voor de 
nieuwkomers. 

2.   Focus op het oefenen van het spreken  
in de praktijk

Dagelijkse gesprekken kunnen voeren in het  
Nederlands is voor nieuwkomers een grote uitdaging. 
Terwijl dit nu juist nodig is om te kunnen meedoen en 
contacten te kunnen aangaan. Taalvrijwilligers maken 
hierin écht het verschil, zo blijkt uit tal van onderzoeken. 

Zij oefenen de taal in voor de nieuwkomers 
relevante praktijkgerichte situaties.  
Zorg er daarom voor dat taalvrijwilligers 
vooral oefenen met gesprekken voeren 
en stimuleer hen er samen met de 
nieuwkomers op uit te gaan. Stimu-
leer daarnaast nieuwkomers om hun  
sociale contacten uit te breiden zodat 
zij de taal meer kunnen oefenen. 

3.   Werk met taalcoach-materiaal

Als taalvrijwilliger is het niet nodig om een NT2-
achter grond te hebben. Taalcoaching is namelijk geen 
formeel taalonderwijs. Juist het informele karakter 
van taalcoaching maakt dat nieuwkomers vrijer gaan 
communiceren. Het is belangrijk dat vrijwilligers  
materiaal gebruiken dat speciaal ontwikkeld is voor 
deze informele setting, zoals SpreekTaal, Gezonde Taal 
en Taal in de Praktijk. Op die manier komen taalvrijwil-
ligers goed beslagen ten ijs bij hun ontmoetingen. 

Hoe maak 
jij taalcoaching 
nog effectiever? 

Hoi

Hallo



Wil je aan de slag met deze tips en zoek 
je handige hulpmiddelen en materialen? 
Kijk dan eens op www.hetbegintmettaal.nl 
of neem contact met ons op. We helpen je 
graag verder!

en de gemeente - goed weten wat jij biedt en voor wie, 
zodat zij ook goed naar joú kunnen doorverwijzen.

7.   Train, begeleid en coach je taalvrijwilligers 
op maat

Elke vrijwilliger is uniek en heeft zijn of haar eigen 
ondersteuningsbehoeften. Bepaal welke basistraining 
jij wilt bieden aan taalvrijwilligers en wat je daarnaast 
als extra ondersteuning aanbiedt. Op basis van deze 
menukaart bied je maatwerk en zul je een bredere 
groep vrijwilligers aanspreken en binden.

8.   Investeer in een sterk team van  
coördinatoren

De rol van coördinator die de taalvrijwilligers begeleidt, 
is essentieel voor succesvolle taalcoaching. Een sterk 
team van coördinatoren maakt het verschil, zowel 
voor de effectiviteit als de continuïteit van taal-
coaching. Breng in kaart welke deskundig-
heid je nodig hebt en welke je al in huis hebt 
en haal eventueel nieuwe kennis binnen. 
Zorg ervoor dat je de taken zorgvuldig met 
elkaar afstemt en regelmatig evalueert.

4.   Betrek nieuwkomers en vrijwilligers 

Tevreden nieuwkomers en vrijwilligers zijn de beste 
ambassadeurs voor taalcoaching. Zij weten als  
geen ander waarom taalcoaching belangrijk is en  
wat zij nodig hebben. Betrek hen daarom zoveel  
mogelijk bij wat je doet, bijvoorbeeld als denktank  
of ambassadeur. 

5.  Laat zien welke impact taalcoaching heeft

Laat zoveel mogelijk mensen zien wat het belang van 
taalcoaching is en wat het oplevert voor nieuwkomers 
en vrijwilligers. Monitoring gaat over ‘tellen en vertel-
len’. Geef inzicht in aantallen én vertel mooie verhalen 
die illustreren welk verschil taalcoaching maakt en 
breng dit op zo veel mogelijk plekken onder de aan-
dacht. Laat je expertise op het gebied van taalcoaching 
zien. Dankzij al jouw contacten met nieuwkomers heb 
jij namelijk inzicht in wat goed werkt op het gebied van 
integratie, laaggeletterdheid en tweedetaalverwerving. 
Adviseer beleids makers van gemeenten over wat zij 
kunnen verbeteren op basis van wat jij hoort en ziet. 

6.  Werk samen met lokale partners

Met taalcoaching wil je nieuwkomers een stap verder 
brengen. Na een taalcoach-traject kunnen zij door-
stromen naar vervolgactiviteiten, zoals cursussen, 
sociale activiteiten of (vrijwilligers)werk. Zorg dat je de 
sociale kaart goed in beeld hebt, zodat je kunt adviseren 
over relevante doorverwijslocaties. Betrek taalscholen  
bij taalcoaching. Juist de combinatie van formeel 
taalonderwijs en taalcoaching is belangrijk voor het 
snel leren van de Nederlandse taal. Zorg dat jouw 
lokale partners - zoals maatschappelijke organisaties 

Krachten 
bundelen!
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9.  Probeer nieuwe dingen uit 

De behoeftes van nieuwkomers en vrij willigers 
veranderen continu, net zoals de partners in  
je gemeente die zich bezighouden met taal-
coaching en het beleid rondom taal en integratie. 
Nieuwe vragen hebben nieuwe antwoorden 
nodig. Anti cipeer op deze veranderingen en 
innoveer waar nodig. Houd je eigen werkwijze 
geregeld kritisch tegen het licht.

10.  Vind de juiste taalvrijwilligers

Durf kritisch te zijn over welke vrijwilligers bij 
jouw visie passen. Zorg voor een gedegen 
intake waarin je ook duidelijk inventariseert 
wat de verwachtingen van de vrijwilliger zijn en 
investeer tijd in het maken van een passende 
match. Wees eerlijk in wat mensen wel en niet 
bij jouw organisatie kunnen vinden en verwijs 
zonodig door.

Aan de slag met de succesfactoren? 
Gebruik de zelfcheck en breng ik kaart waar  
je goed scoort en waar je in kunt ontwikkelen. 
Zie www.hetbegintmettaal.nl/extranet.

Het Begint Met Taal

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Als je de 
taal spreekt, kun je je ambities waarmaken 
en laten zien wie je bent. Taal coaching door 
vrijwilligers is een krachtig middel voor de 
600.000 nieuwkomers die de Nederlandse 
taal beter willen leren spreken. 

Stichting Het Begint met Taal is de expert op 
het gebied van taalcoaching. We vergroten  
de bekendheid en effectiviteit van taal-
coaching met materiaal, advies en training. 
Als lande lijk platform ondersteunen we 
170 organisaties die taalcoaching bieden, 
verspreid over 400 locaties. Ook werken 
we samen met gemeenten, werkgevers en 
taalscholen. 

Samen zorgen we ervoor dat elke week 
opnieuw duizenden nieuwkomers en vrijwil-
ligers met elkaar in gesprek gaan, samen de 
taal oefenen en elkaars cultuur ontdekken. 
Taal verbindt!


