
 
Voorwoord 
Nu het taalseizoen 2018-2019 er weer bijna opzit is het tijd om terug te blikken op het afgelopen half jaar. 
In deze nieuwsbrief vinden jullie dan ook een aantal onderwerpen die er het meest zijn uitgesprongen. Ook 
kijken we alvast een eindje vooruit richting het taalseizoen 2019-2020. Veel leesplezier en wij wensen jullie 
alvast een fijne zomervakantie toe.  
 
 
Terugblik: 
Nieuwjaarsreceptie 2019  
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om samen met het Taalcafé een nieuwjaarsreceptie te houden. Deze 
werd op 7 januari drukbezocht door zowel taalcoaches, taalmaatjes, docenten en leerlingen van de 
Taalklas, begeleiders en gasten van het Taalcafé. Wij hadden gezorgd voor de typisch Nederlandse 
nieuwjaar rolletjes en een drankje. Ook een aantal Anderstaligen had wat lekkere dingen meegenomen. Al 
met al was het een gezellige bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar in 2020. 
 
Informatieavond voor taalcoaches 
14 januari was er een informatieve bijeenkomst voor de 
taalcoaches verzorgd door Tineke Hilhorst.  Zij vertelde over de 
inburgeringslessen die gegeven worden vanuit het Stercollege 
Eindhoven. Ook gaf zij een aantal nuttige tips om te gebruiken bij 
de begeleiding van een taalmaatje.  
Zoals gebruikelijk bij dit soort avonden kwamen er veel vragen en 
opmerkingen en ook kritiek op de inburgeringswet en de lessen 
vanuit de taalcoaches. Merendeel hiervan blijft een over en weer 
gaan van standpunten en ideeën. Echter zowel Tineke als Marike en Hanneke kunnen hier weinig mee. Dat 
er veel kritiek is op de wet op de inburgering is bekend, en naar aanleiding daarvan zal er met ingang van 
2021 veel veranderen. De inburgeringslessen worden zo goed mogelijk gegeven, maar het resultaat hangt 
ook af van de leerling.  Ook voor de docenten van het Stercollege blijft het lastig manoeuvreren tussen alle 
regelgevingen door.  
 
Intakes, koppelingen en beëindiging koppels 
Afgelopen half jaar zijn we druk geweest met nieuwe intakes en het zoeken naar taalcoaches voor de 
aanvragers. Het is toch weer gelukt om een aantal nieuwe koppels te maken. Op het moment zien we meer 
vraag vanuit nakomers (gezinshereniging) dan nieuwe statushouders. Ook hebben zich een aantal EU-
migranten aangemeld. 
 
Ook zijn er ontkoppelingen geweest. Meestal doordat het taalmaatje de inburgering behaald had en/of dat 
de koppeling al veel langer dan een jaar liep. 



In een aantal gevallen was het beter om de koppeling te beëindigen en een nieuwe taalcoach te zoeken. 
Niet omdat de taalcoach niet goed voldeed, maar op den duur krijg je een soort blinde vlek en dan kan het 
beter zijn om er iemand met een nieuwe blik op te zetten.  
Een aantal taalmaatjes is ingestroomd in een leer-/werktraject. Voor hen is de week dan zo vol dat er 
weinig ruimte meer is voor een taalcoach. 
Een klein aantal taalcoaches heeft aangegeven voorlopig niet inzetbaar te zijn voor een nieuwe koppeling.  
 
Media 
In de Uitstraling van april/mei heeft een interview gestaan met een echtpaar dat ook taalcoaches via 
Samenspraak heeft gehad. Zij doen het erg goed in Nederland. Aanrader om te lezen. 
In Groeiend Best stond nog een artikeltje over de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers van de 
Taalklas. Alle dames hebben zich enorm ingezet en mogen trots zijn op het resultaat! 
In het Groeiend Best kunnen jullie binnenkort nog een interview lezen met een taalkoppel dat nog druk 
bezig is. We hopen met al deze publiciteit weer nieuwe vrijwilligers te kunnen werven. 
 
Een uitgebreid jaarverslag over 2018 kun je overigens vinden op onze website www.samenspraakbest.nl. 
 
Informatie-ochtend nieuwe taalcoaches 
Op donderdag 13 juni houden we weer een bijeenkomst voor nieuwe taalcoaches en mensen die 
overwegen om taalcoach te worden. We zullen informatie geven over het inburgeringstraject, onze manier 
van werken, de samenwerking met WBO en wat we van een taalcoach verwachten. De ochtend wordt 
gehouden in de ontmoetingsruimte van Bestwijzer en begint om 10.00. Uiterlijk 11.30 is het weer 
afgelopen. Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers. Kennen jullie mensen die belangstelling hebben om 
taalcoach te worden? We hopen dat ze zich aanmelden voor deze ochtend. 
  
Bijscholing Hanneke en Marike 
Op 27 juni zullen we een coördinatorenbijeenkomst bezoeken in Eindhoven. We hopen meer te horen over 
de nieuwe wet op de inburgering die in 2021 van start gaat en hoe we daarbij naar de gemeente toe een 
actieve rol kunnen spelen. Ook gaan we een workshop volgen over het werven en behouden van 
vrijwilligers. 
 

Uitstapje woensdag 10 juli 
Als het goed is hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen voor het 
uitstapje naar de Philip Fruittuin op woensdag 10 juli. We bieden jullie dit uitje 
aan als waardering voor het werk dat jullie doen. Daarnaast hopen we dat het 
weer gespreksstof oplevert in het contact met jullie taalmaatje. Ook de 
anderstaligen hebben een uitnodiging ontvangen. Willen jullie het samen 
bespreken en kijken of het mogelijk is om mee te gaan? Mocht je zelf niet 

kunnen, maar je taalmaatje wel, dan zijn ze ook van harte welkom. We hebben dit uitje expres in de 
zomervakantie gepland, omdat er dan op taalgebied vaak erg weinig te doen is. Nadeel is natuurlijk dat er 
misschien ook veel mensen op vakantie zijn. Tja……. 
 
Thema-avond voor taalcoaches  
In september hopen we een thema-avond te plannen waarin we een gastspreker hebben vanuit de 
gemeente. Hierin hopen we meer te weten te komen over de werkwijze van de klantmanagers en de vraag 
die zij stellen aan de statushouder wat betreft integratie, werk en/of opleiding.  
 



Vanwege de steeds terugkerende opmerkingen/vragen van de taalcoaches hopen we een dialoog op gang 
te brengen tussen de taalcoaches en de gemeente. 
 
Wij zijn nog druk bezig om dit voor te bereiden en de juiste persoon die hiertoe bereid is te vinden. Zodra 
we een datum hebben worden jullie uitgenodigd. 
 
 
Wereldbuffet 
Al een aantal jaren op rij organiseren we in het najaar het Wereldbuffet. Een 
gezellige bijeenkomst voor taalcoaches, taalmaatjes en hun gezinnen waarin 
gelachen, gepraat en vooral heerlijk gegeten wordt.  De taalmaatjes weten 
ons iedere keer weer te verrassen met de heerlijkste gerechten uit hun 
thuisland. Reserveer vast zaterdag 26 oktober in de agenda. Uitnodiging volgt 
na de zomervakantie.  
 
 
 
Oproep: 

• Wij missen nog steeds veel leenmaterialen. Willen jullie nog eens 
kijken of je zelf of je taalmaatje toch nog niets in huis hebben liggen?  
Het gaat bijvoorbeeld om exemplaren van de methode Spreektaal. 
 

• Voor een jonge Poolse vrouw, werkt in ploegendienst, zoeken we zeer 
dringend een taalcoach. Wie o wie heeft wat tijd over om haar te begeleiden? Zij kent al best veel 
Nederlands maar is erg onzeker en te verlegen om het te gebruiken. 

 
• Nog steeds is de wachtlijst voor anderstaligen groter dan de wachtlijst voor taalcoaches. Omdat wij 

altijd zorgvuldig proberen te zijn voor een goede match blijven nieuwe vrijwilligers (m/v) hard 
nodig. Wellicht is er in jullie eigen netwerk nog iemand te vinden die taalcoach wil worden. Het zou 
fijn zijn wanneer jullie eens willen rondvragen. 
 

Inloggen op de site van Het Begint met Taal 
Op de website van onze landelijke koepelorganisatie staat veel interessante informatie voor taalcoaches, 
zoals e-learning filmpjes en aankondigingen voor webinars waar je als taalcoach ook aan deel kunt nemen. 
Om hierbij te komen moet je inloggen op het extranet. 
 
De gebruikersnaam is: Stichting SamenSpraakBest 
Wachtwoord: HBMT@extranet1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Iedereen nogmaals 
een heel fijne zomervakantie gewenst 

en 
graag tot ziens in het nieuwe taalseizoen! 

 
 

 


