
Taalcoaching  i s  b e d o e ld
 v

oo
r 

m

ensen die moeite hebb e n  m e t  t a
al

,  v
oo

r a
nderstaligen, m

igran t e n  e n  i n
bur

ge
ra

ars

 Language coac h i n g  i s  m

ean
t f

or p
eople who have di fficu l t y  w i t h  la

ng
ua

ge
, fo

r non-native spea k e r s ,  m i g

ra
nt

s 
an

d participants

 Sprachcoaching  i s t  ge dach
t f

ür
 Le

ute, die Schwierigkeiten m i t  d e r Spra
ch

e,
 fü

r n
icht-Muttersprachler,  M ig ra nte

n u
nd

 Te
iln

ehmer haben

 Lenguaje coach in g  e s tá p
en

sa
do

 p

ara personas que tienen  d ific u lta

d co
n 

el
 id

ioma, para los participan te s ,  l o
s m

ig
ra

nt
es

 y hablantes no nativos

 Language coaching est destin
é a

ux
 pe

rso
nnes qui éprouvent des difficultés ave

c l
a l

an
gu

e, p
our les participants, les migrants et l

es
 lo

cu
teu

rs n
on natifsA Z

voor bibliotheken

Taalcoaching



Taalcoaching 2

Wekelijkse ontmoetingen tussen taalcoaches en taalleerders die samen 
met de Nederlandse taal oefenen. De nadruk ligt hierbij vaak op het 
begrijpen van taal rond praktische zaken die mensen nodig hebben in 
het dagelijks leven. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen hun taal 
verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller kunnen meedoen; taal 
als middel met participatie als doel. 

Wat is taalcoaching?

Taalcoaching zorgt ervoor dat taalleerders de taal 
kunnen oefenen, kilometers kunnen maken, zelfver-
trouwen krijgen, hun netwerk vergroten en sneller 
kunnen meedoen. De taalcoach – in veel gevallen 
een vrijwilliger of medewerker van bijvoorbeeld de 
bibliotheek – begeleidt, ondersteunt, is flexibel, kent 
de behoefte van de taalleerder, speelt daar op in en 
levert maatwerk. Verreweg de meeste taalleerders 
die op zoek zijn naar taalcoaching zijn anderstaligen 
of  volgen een verplicht inburgeringstraject. 

De Bibliotheek is een favoriete plek voor taalcoa-
ching: laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen en 
de koffie is goedkoop of zelfs gratis. De sfeer is rus-
tig, er zijn materialen en oefenwebsites voorhanden 
die het taalleren ondersteunen of het onderwerp 
van gesprek illustreren.

Taalcoaching is bedoeld voor mensen die moeite 
hebben met taal, voor anderstaligen, migranten en 
inburgeraars.

Voorbeelden 
•   Inburgeraars oefenen via VluchtelingenWerk met 

een taalcoach.
•   In ‘Taal in beweging’ vertelt Vluchtelingenwerk 

over de taalcoachprojecten.

Lees- en spraakkilometers maken

Doelgroep

• ’Ontmoeting’ (taal als middel)
• Leeskilometers maken en veel herhalen
• Laagdrempelig maar met structuur 
• Fouten maken mag

• Doceren
• Lessituatie creëren 
• Focussen op grammatica

Do’s van taalcoaching

Don’ts van taalcoaching

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-begeleiden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-begeleiden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u2243/Taal_In_Beweging_magazine.pdf
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Een taalcoach helpt bij het leren van de Nederland-
se taal. De praktijk leert dat niet alleen de migranten 
en inburgeraars leren, maar dat het ook de taal-
coach veel kan opleveren: 
•   Ervaring: Persoonlijke filmpjes van taalcoaches NT1 

en NT2
•   Ervaring: Persoonlijke filmpjes van taalcoaches die 

inburgeraars begeleiden
•   Aanpak: De verschillende trajecten die taalcoaches 

doorlopen
•   Scholing: Taal voor het Leven biedt alle vrijwilli-

gers een basistraining waarin men o.a. informatie 
over de doelgroep krijgt en leert hoe je laaggelet-

terden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, 
spreken, rekenen of omgaan met een computer. 
Naast de basistraining zijn er nog extra trainings-
modules te volgen. 

•   Scholing: Het Begint met Taal biedt praktijkgerich-
te trainingen voor coördinatoren en vrijwilligers, 
webinars, e-learning en e-coaching. Bekijk hier  
de e-learningsfilmpjes en een animatie voor  
een-op-een taalcoaching en e-learningsfilmpjes 
over differentiatie en taal in de praktijk

•   Algemene informatie over taalvrijwilligers bij de 
Bibliotheek en Basisvaardigheden

Er zijn verschillende vormen van taalcoaching;  
de ideale taalcoaching sluit goed aan bij de behoef-
te van de taalleerder en de mogelijkheden van de 

taalcoach. Het Begint met Taal laat in dit filmpje zien 
hoe de verschillende vormen van taalcoaching er in 
de praktijk uitzien. We onderscheiden vier manieren:

De taalcoach

Taalcoaching op veel manieren

Deze Taalcoaching is gericht op de moeilijk bereikbare, veelal geïsoleerde doelgroep migranten 
en inburgeraars. De Nederlands sprekende taalcoach komt bij een taalleerder thuis, ‘achter de 
voordeur’, om op een heel eenvoudige manier taal te oefenen. Mensen uit hun isolement halen en 
activeren is het belangrijkste doel hierbij. 
Voorbeelden:
•   DOK Delft kent het project Taalvisite+ voor ouders. Vrijwilligers helpen ouders hun eigen (taal)

vaardigheden te verbeteren waarbij de ouders ook leren over de taalontwikkeling van hun kind, 
de activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Meer informatie

•   Bibliotheken die het programma Thuistaal of de Voorleesexpress uitvoeren komen bij ouders 
thuis om hen te ondersteunen bij de taalontwikkeling van het kind en het voorlezen; zo wordt de 
taalachterstand van hun kinderen verkleind. 

Een taalmaatje oefent wekelijks met een anderstalige deelnemer de Nederlandse taal. Het accent 
ligt op spreekvaardigheid. De oefeningen zijn praktisch van aard en sluiten nauw aan bij de bele-
vingswereld van de deelnemer. De taalcoach geeft geen Nederlandse les, maar helpt met de praktijk 
van het Nederlands, waarbij de taalbegeleiding wordt afgestemd op de wensen van de deelnemer.
Taalcoach en deelnemer leren ook elkaars achtergrond beter kennen. Beiden steken er wat van op 
en maken kennis met een andere cultuur. Naast de taaloefeningen kunnen ook andere activiteiten 
ondernomen worden, thuis of buitenshuis, zodat het Nederlands in praktijk kan worden gebracht 
en de deelnemer deze later makkelijker zelfstandig kan uitvoeren. 
Voorbeelden:
•   Taalvrijwilligers vertellen over een-op-een taalcoaching 
•   Ruim zeventig taalvrijwilligers bieden aan ruim honderd cursisten taalondersteuning in de  

Bibliotheek Krimpenerwaard.

1. Taalcoaching aan huis

2. Taalkoppels: een-op-een

https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ervaringen/
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ervaringen/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vrijwilliger/badi-39
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vrijwilliger/badi-39
http://taalcoachingdrv.blogspot.com/2016/01/zo-doe-ik-dat-taalcoaching-voorbeelden.html
http://taalcoachingdrv.blogspot.com/2016/01/zo-doe-ik-dat-taalcoaching-voorbeelden.html
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/training/
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/training/
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/
https://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/filmpjes-en-documenten/
https://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/filmpjes-en-documenten-deel-2/
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/beleid/vrijwilligers.html
https://www.youtube.com/watch?v=b5xVmE0e3O8&list=PLvOJo4usFFtoGL6WbbTsAhOx14i4AKjUi
https://www.dok.info/educatie/taalvisite.html
https://www.rijnbrink.nl/samen-met/743-thuistaal
https://voorleesexpress.nl/
http://taalcoachingdrv.blogspot.com/2016/01/zo-doe-ik-dat-taalcoaching-voorbeelden.html
https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/nieuwe-taalmaatjes-.html
https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/nieuwe-taalmaatjes-.html
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Wekelijks wordt er onder begeleiding van een of meerdere vrijwilligers gewerkt in kleine groepjes 
aan taalcoaching gewerkt. Het doel van de groepsbijeenkomst is het vergroten van de vaardig- 
heden in het Nederlands, zoals conversatie, maar ook het bevorderen van sociale redzaamheid, het 
ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en ontmoeting. Er wordt gewerkt aan de 
hand van thema’s. Het programma wordt, soms wel/soms niet. hafgestemd op het taalniveau van 
de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen.
In het algemeen hoeft er geen huiswerk gemaakt te worden. Wel worden soms kleine opdrachten 
gegeven, die voor een volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden.
Voorbeelden:
•   Nieuwscafé en Schrijftafel in de Bibliotheek Katwijk
•   (Mee)Leesclub in de Bibliotheek Den Haag. Zie ook Leesclub voor laaggeletterden 
•   Conversatiegroep voor beginners in de Bibliotheek Veluwezoom.

Het Taalcafé is een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen om met elkaar in gesprek te gaan. 
Het gaat om ontmoeting en conversatie en het is erop gericht dat anderstaligen kunnen oefenen 
met het spreken van de Nederlandse taal. Er wordt gepraat over gewone dingen: feesten, tradities, 
wonen, werken, opvoeden. De nadruk ligt op het oefenen van spreken en luisteren, en elkaar beter 
leren kennen. Soms wordt ook een spelletje gedaan.
Voorbeelden:
•   Taalcafé bij de Bibliotheek Hengelo: ‘Iedere dinsdagochtend en vrijdagmiddag is er een activiteit 

voor mensen die spelenderwijs beter willen worden in taal: het Taalcafé. Altijd gezellig, altijd  
lekker druk. Iedereen is welkom om mee te doen.' 

•   Taalcafé bij de Biliotheek Huizen: ‘Anderstaligen en Nederlanders delen taal en cultuur.  
Niet ergens achteraf in een aparte ruimte, maar juist midden in de bibliotheek, zodat alle  
bezoekers van de bibliotheek kennis kunnen nemen van deze uiterst actuele en voor de  
sociale cohesie in hun eigen dorp zo belangrijke activiteit. En midden tussen de boeken voor 
anderstaligen van het NL-plein.’

3. Taalcoaching in groepen

4. Taalcafé

De meeste taalcoach materialen zijn gericht op 
spreek- en luistervaardigheid, op de praktijk en op 
het leerdoel van de deelnemer, interactief.  
•   Materialen voor 1-op-1 begeleiding, taalcoaching 

van groepen en zelfstudie zijn te vinden in de 
Materialenwijzer en de Adviescollectie Basisvaar-
digheden

•   Zelfstudiemateriaal voor anderstaligen die moeten 
inburgeren

•   Tips voor beeldmateriaal op Pinterest pagina NT2

Materialen

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/taalhuis/activiteiten.html
https://www.edubiebdenhaag.nl/volwassenen-educatie/meeleesclubs/
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak2/leesclub-voor-laaggeletterden0.html
https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/nieuws-agenda/nieuws/asielzoekers-maken-kennis-met-de-nederlandse-taal.html
https://www.bibliotheekhengelo.nl/bibliotheek/taalpunt-hengelo
https://www.bibliotheekhlb.nl/diensten/Taalcafe.html
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/materialenwijzer
http://www.taalhuis.nl/adviescollectie
http://www.taalhuis.nl/adviescollectie
https://www.hetbegintmettaal.nl/zelfstudie/
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=woordenschat%20nt2&source_id=Qeus5EV3&rs=srs


Taalcoaching 5

Er is veel onderzoek naar de waarde en het belang 
van taalcoaching gedaan: 
•   Uit het waarderingsonderzoek naar Taalcoaching 

voor inburgeraars wordt duidelijk dat het zelf-
vertrouwen van het taalmaatje om Nederlands 
te spreken en het ook op andere momenten te 
durven, sterk is verbeterd.

•   Uit onderzoek, KB en ProBiblio, naar Taalcafé’s 
bewijst het effect ervan. De deelnemers leren 
Nederlands, durven vaker Nederlands te praten 
en meer over de Nederlandse cultuur geleerd. Het 
taalcafé is een belangrijke ontmoetingsplek waar 
deelnemers nieuwe sociale contacten opdoen. 

•   Het Begint met Taal - Het landelijk netwerk voor 
taalcoaching aan anderstaligen (NT2). Het Begint 
met Taal ondersteunt vrijwilligers (organisaties)  
en adviseert gemeenten. Ook een groot aantal 
bibliotheken is bij hen aangesloten en maakt 
gebruik van de handleidingen en deskundigheids-
bevordering.

•   Taal voor het Leven - Het doel van Taal voor het 
Leven is zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken 
en hen helpen hun basisvaardigheden te verbe-
teren. Voor professionals en vrijwilligers zijn er 
trainingen, e-learnings en screeningsinstrumenten 
beschikbaar om hen te helpen bij de taalcoaching. 

•   VluchtelingenWerk Nederland - Ondersteunt 
vluchtelingen en inburgeraars met begeleiding en 
integratie. De vrijwilligers zetten zich in o.a. om 
vluchtelingen kennis te laten maken met de  
Nederlandse taal, participatieverklaringen en  
inburgering. 

•   Gilde SamenSpraak - Brengt Nederlanders en  
anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal 
en cultuur te delen. Het project 'SamenSpraak', 
door Gilde Nederland opgezet, wordt in ongeveer 
50 steden in praktijk gebracht.

Taal doet meer 
Taalontmoetingen Westelijke Mijnstreek
Taalcoaching

Effect taalcoaching

Landelijke organisaties

Meer interessante links

https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2013/09/Regioplan-Taalcoachingmeer-dan-taal-alleen-april-2011.pdf
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/je-hoeft-niet-bang-te-zijn-rapport.pdf
https://www.hetbegintmettaal.nl/
https://www.taalvoorhetleven.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering
https://www.gilde-nederland.nl/samenspraak.htm
http://www.taaldoetmeer.nl/wordpress/over-ons/medewerkers/
https://www.taalontmoetingen.nl/taalontmoetingen
http://taalcoachingdrv.blogspot.com/p/taalcoaches.html
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