
Informatie voor doorverwijzers 
Aanbod taalcoaching



Taal en ontmoeting M/V
 
In Utrecht wonen meer dan 15.000 mensen van niet-Nederlandse afkomst 
die een taalachterstand hebben en daardoor onvoldoende meedoen in de  
samenleving en op de arbeidsmarkt. Taal doet meer wil de participatie van 
deze Utrechters bevorderen.

Door koppeling aan een vrijwillige taalcoach ontwikkelen cursisten hun taal-
vaardigheid, wordt hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroot en  
leren zij de samenleving beter kennen. De koppeling is in kleine groepen en waar 
nodig één op één. Een koppeling van een taalcoach aan een of meer cursisten 
heeft altijd een ontwikkeldoel. Op welk terrein de participatie wordt vergroot is  
afhankelijk van de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de cursist.

Naast de les in taalvaardigheid wordt er op maat aandacht besteed aan
specifieke kennis en vaardigheden zoals meer zicht op eigen kwaliteiten,het 
vergroten van de digitale vaardigheden, gezondheid en oriëntatie op werk. 
Waar mogelijk worden cursisten doorverwezen en toegeleid naar andere  
activiteiten of een vervolgtraject, bijvoorbeeld naar werk, vrijwilligerswerk, een 
opleiding, reguliere taalles of activiteiten in de buurt.

Taal doet meer
 
Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse
samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal en  
ontmoeting brengt Taal doet meer de verschillende culturen die Utrecht rijk is 
bij elkaar in een open en laagdrempelige sfeer. 

Onze methodiek is al jarenlang eenvoudig en doeltreffend: we koppelen
betrokken Utrechters als vrijwillige taalcoach of mentor aan mensen die 
een steun in de rug kunnen gebruiken. Jaarlijks worden ongeveer 500  
vrijwilligers aan 800 cursisten/leerlingen gekoppeld. Vrijwilligers worden  
professioneel ondersteund in hun werk, bijvoorbeeld door trainingen,  
intervisie en het spreekuur van de taalconsulent. En het mooie is dat de  
activiteiten alle betrokkenen wat opleveren. Cursisten leren de taal en de  
Nederlandse samenleving kennen. Vrijwilligers ontwikkelen hun coachings-
vaardigheden, verbreden hun blikveld, en dragen bij aan begrip en samen-
hang in de maatschappij.



Aanbod 
 
Wij bieden de volgende trajecten aan:

- Taalcoaching in kleine groepen 
 

Taal doet meer biedt mensen, die geen gebruik (kunnen) maken van regu-
liere taalles, kleinschalige groepslessen aan door vrijwillige taalcoaches. De 
lessen worden gegeven aan mannen en vrouwen op de eigen locatie van 
Taal doet meer op de Wilhelminalaan en op diverse andere locaties in de 
stad. Denk daarbij aan bibliotheken, vrouwenopvanghuizen en in buurthui-
zen door heel Utrecht. 

We kijken naar de taalvraag en het niveau van de deelnemers en zoeken 
hier een passende groep bij. Per persoon stellen we een ontwikkeldoel vast. 
Deelname is voor minimaal een half jaar.

 

Taalcoach in de bieb
 

Het project ‘Taalcoach in de bieb’ stelt zich ten doel de taalvaar-
digheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door onder-
steuning van taalcoaches in de bibliotheek. Samen met Gilde 
Utrecht, Prago, de Gemeente Utrecht, de Bibliotheek Utrecht en de 
Stichting Lezen en Schrijven zullen wij nog vaker de bibliotheken 
in Utrecht gaan benutten voor taal en ontmoeting.



- individuele taalcoaching 
Cursisten die niet kunnen deelnemen aan ons groepsaanbod, door bijvoor-
beeld lichamelijke of psychische klachten en/of een zware zorgtaak, komen 
in aanmerking voor individuele taalcoaching. Dit is een intensief traject 
waarbij een taalcoach een half jaar wekelijks lesgeeft aan een cursist. Wij 
stimuleren een actievere deelname aan de samenleving. Ons uitgangspunt 
is dat de cursist na een afgerond individueel traject doorstroomt naar een 
groepsles. 

- Taalcoaching in combinatie met inburgering
 

We werken samen met taalscholen als NL Training en Acceptus. Cursisten 
krijgen klassikaal les van een docent. Aanvullend hierop koppelen wij hen 
aan een vrijwillige taalcoach. De nadruk hierbij ligt meestal op spreken en 
voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Cursist Joy: Ik kwam als vluchte-
ling naar Nederland met mijn drie 
kleine kinderen. Ik kende hier  
helemaal niemand en spreek 
Frans. Ik wil zo graag Nederlands 
leren. Ik heb een taalcoach die bij 
mij thuis komt en we oefenen met 
gesprekjes zodat ik met andere 
moeders kan praten over hun 
kinderen. Als de kinderen later 
naar school gaan wil ik graag gaan 
werken dus ik heb nog  
veel te doen.



Cursist Aidana: ik kom uit
Bulgarije. Ik heb taallessen
genomen omdat ik het staats-
examen wilde halen. De  
Nederlandse taal is zo anders 
dan mijn moedertaal. Ik was al 
eens gezakt. Alleen lukte het 
me niet. Met de hulp van mijn 
taalcoach, die mij eens per 
week les gaf, heb ik het staats-
examen wel gehaald en volg ik 
nu een opleiding in de  
verpleging.

Voor wie?
Taal doet meer richt zich primair op mensen die om bepaalde redenen geen
gebruik (kunnen) maken van reguliere taaltrajecten. 

De mannen en vrouwen die bij Taal doet meer taalles krijgen komen uit 
meer dan 60 verschillende landen. Het betreft een zeer diverse groep met 
verschillende taalniveaus en beweegredenen. Een groot deel daarvan komt 
uit Marokkaanse en Turkije. Daarnaast bereiken we (jonge) cursisten uit 
Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten die het leren van 
de Nederlandse taal als een belangrijke stap zien voor het vinden van een 
baan.

Onze taalcoaches bieden deze mannen en vrouwen een kans om de taal
doelgericht te oefenen (bijvoorbeeld uitspraak, grammatica) of te oefenen 
met praktijksituaties, zoals een bezoek aan de bibliotheek, de markt, etc. in 
groepsverband. 



Procedure
Hoe gaan we te werk? 

• Bij aanmelding wordt eerst besproken voor welk traject een persoon in 
aanmerking komt.

• In het geval van groepsles, wordt een cursist uitgenodigd voor een  
intakegesprek waarbij een inschatting wordt gemaakt van het  
taalniveau en de (leer)wensen. Meestal kan iemand direct instromen bij 
een groepsles.

• Voor de andere trajecten vindt er een intakegesprek bij de cursist thuis 
plaats. De intakes worden afgenomen door een vrijwillige coördinator.



Aanmelding
 

Voor nadere informatie over aanmeldingen kunt u contact opnemen met Taal 
doet meer via 030 2947594 of per e-mail aan info@taaldoetmeer.nl.
Voor de aanmelding zelf kunt u gebruik maken van het online aanmeldings-
formulier op www.taaldoetmeer.nl.
 
Aandachtspunten voor aanmelding 

• Cursisten die moeten inburgeren, worden doorverwezen naar een 
formele taalaanbieder met het Blik op werk keurmerk. Alleen cursisten 
die een inburgeringstraject volgen bij Acceptus of NL Training komen in 
aanmerking voor taalcoaching van Taal doet meer.  

• Taal doet meer is een vangnet organisatie. Heeft een cursist al elders 
les, dan is aanmelding bij ons helaas niet mogelijk. 

• Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, verstande-
lijke beperking en/of verslaving hetgeen een traject in de weg staat (of 
waarbij de veiligheid van de vrijwilliger niet gegarandeerd kan worden) is 
instroom niet mogelijk.

Kosten 

Voor de groeps- en individuele trajecten geldt een eigen bijdrage van €15
per half jaar. 



Over Taal doet meer
Taal doet meer werkt met 500 vrijwilligers aan participatie en 
integratie van anderstalige Utrechters. Wij bieden taalcoaching en 
activering voor mannen en vrouwen. Met het project ‘School’s cool’  
bieden we vrijwillige mentoring aan aandachtsjongeren, gericht op 
een goede start in het voortgezet onderwijs. Ook bieden wij huis-
werktraining aan groepen middelbare scholieren.
Kijk op www.taaldoetmeer.nl voor meer informatie.
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