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Impressie
Dinsdagochtend 2 oktober gaan Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken met elkaar in gesprek over het
Taalcafé. Speciale gast van de bijeenkomst is Eline Dragt van Het Begint met Taal, de landelijke
expert in taalcoaching aan anderstaligen. Aan de hand van haar presentatie praten we over onder
andere de volgende zaken: Hoeveel ruimte geef je vrijwilligers? Hoe ga je om met niveauverschillen in
de groep? Hoe begeleid je vrijwilligers (sturing, materiaal, vasthouden) en hoe voorkom je dat het
Taalcafé ‘schools’ wordt? Ook werden er veel tips gedeeld, een kleine selectie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nodig een gast uit in het Taalcafé (een huisarts, behandel het thema gezondheid)
Zet taalspelletjes in (Storycubes)
Bied ook in de zomer een taalprogrammering aan, ga bijvoorbeeld wandelen met taalleerders
Start iedere bijeenkomst op een andere manier
Werk vanuit de vraag van de groep, sluit aan bij hun behoeften
Stel samen met de vrijwilligers materiaal op dat ingezet kan worden (bijvoorbeeld een
Taalcafé-krat)
Organiseer rond het Taalcafé meer taalactiviteiten om deelnemers nog meer aan je
bibliotheek te binden
Zorg voor een vast contactpersoon voor de deelnemers
Inspireer elkaar intern ook en werk samen! Zorg dat vrijwilligers contact hebben en ervaringen
uitwisselen.
Zoek ‘minder voor de hand liggende’ samenwerkingspartners, zoals Jumbo Monique (zie
verderop in het verslag), maatschappelijke ondernemingen of lokale partijen.
Maak een schema/beslisboom voor doorverwijzing

Het Begint met Taal
Het Begint met Taal versterkt ruim 160 taalvrijwilligersorganisaties op zo’n 250 locaties in alle fases
van hun bestaan. In het netwerk is enorm veel expertise aanwezig. Het Begint met Taal zorgt ervoor
dat deze kennis bij elkaar komt en geeft kennis door, verzamelt informatie en brengt organisaties met
elkaar in contact. Aangesloten organisaties (waaronder bibliotheken door het hele land), krijgen
toegang tot o.a. deskundigheidsbevordering voor taalvrijwilligers via e-learning, praktijkgerichte
(online) trainingen, e-coaching, materiaal zoals SpreekTaal; praktijkgerichte trainingen, bijeenkomsten
én e-learning voor coördinatoren en de Tool voor Taalcoaching: een systeem om taalcoaching slim te
organiseren.
Hieronder links naar filmpjes, boeken en andere zaken die tijdens de ochtend aan de orde zijn
gekomen:
Het Begint met Taal www.hetbegintmettaal.nl
• Vijf e-learningsfilmpjes en een animatie voor een-op-een taalcoaching
• Vijf instructiefilmpjes voor vrijwilligers over taalcoaching aan anderstaligen.
• Tool voor Taalcoaching
Jumbo Monique www.jumbomonique.nl
Initiatief van Monique Ravenstijn, die ontdekte dat haar supermarktondernemingen prachtige
platformen zijn om een hoop mensen te bereiken en uitgaat van het idee dat dat de supermarkt meer
de plaats van een bezoekerscentrum gaat innemen. Naast boodschappen, gaat men er koffie drinken,
eten, maar ook bewegen. Maatschappelijke loketten zullen meer regel dan uitzondering zijn. Ze werkt
samen met partijen uit het sociale domein.

Supermarktsafari www.pharos.nl/documents/doc/supermarkt_safari_wegwijzer.pdf
Sommige nieuwkomers zijn onbekend met een winkel in de vorm van een supermarkt of komen er
nauwelijks. Via een Supermarkt Safari leren nieuwkomers hoe het winkelen in een Nederlandse
supermarkt werkt, welke producten er te koop zijn en waar ze op moeten letten. Tegelijkertijd is de
Safari een mooie manier om in gesprek te komen over gezonde voeding, opvoeding en persoonlijke
hygiëne.
Boekentips:
• Actief met Taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs.
Dieuwke de Coole en Anja Valk, 2015 (tweede druk). ISBN 9789046904398
• Taalprikkels korte activiteiten voor elke taalles.
Vita Olijhoek en Anja Valk, 2016. ISBN 9789046905173

Ook praten over de mogelijkheden van het Taalcafé?
Neem contact op met de Adviseurs Basisvaardigheden van ProBiblio! Thomas Bersee
(tbersee@probiblio.nl); Ellie van der Meer (evdmeer@probiblio.nl); Anne-Marie van der Poel
(avdpoel@probiblio.nl).

