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Praktijkcoaching

Individueel of 

groepsgewijs

 

Het doel van praktijkcoaching is het versterken van taalverwerving en zelfredzaamheid door
het in de praktijk brengen van de geleerde theorie in de inburgeringslessen. De taal krijg je
pas goed onder de knie door niet alleen naar school te gaan, maar vooral door te oefenen in de
praktijk. Vrijwillige praktijkcoaches helpen bij het in de praktijk brengen van hetgeen de
vluchteling in de inburgeringsles heeft geleerd. 
 

RESULTAAT De deelnemer voelt zich

zelfverzekerder bij het gebruik van de

Nederlandse taal en heeft kennis opgedaan

over de lokale leefomgeving, waardoor de

zelfredzaamheid is toegenomen en de kans

op (arbeids)participatie vergroot.

 

HOE De vluchteling wordt, in een klein

groepje of individueel, gekoppeld aan een

praktijkcoach die met hen het geleerde uit

te les oefent. De praktijkcoach is op de

hoogte van het thema dat in de lessen

wordt besproken zodat hij of zij daarmee de

aansluiting op de praktijk maakt. Vanuit de

lessen krijgt de vluchteling

praktijkopdrachten die zijn afgestemd op

het taalniveau. De praktijkcoach stimuleert

de vluchteling zoveel mogelijk zelf uit te

voeren en kan aanvullend hierop

onderdelen met de vluchteling oefenen. De

praktijkcoach en de vluchteling(en)

ontmoeten elkaar minimaal om de week

voor ongeveer 2u per week voor de periode

van een half jaar. Deze perioden kan

verlengd worden. Zowel met de taalcoach

als met de vluchteling wordt een intake

gedaan.Op basis van wensen, leeftijd,

interesses, werkgebied en beschikbare

dagdelen wordt een match gemaakt en

worden de praktijkcoach en de

vluchteling(en) gekoppeld. Omdat het een

laagdrempelige vorm van contact is, wordt

er voor de vluchteling een veilige omgeving

gecreëerd om te oefenen, waarin ruimte is

om fouten te maken.

WAT komt er in de Praktijkcoaching aan

bod: 

1.ondersteuning bij praktijkopdrachten

2.zaken in de praktijk, buiten de deur,

oefenen

3.kennismaken met instanties en lokale

activiteiten

4.ondersteuning bij huiswerkopdrachten

5.oefenen met converseren

 

 

De meerwaarde van de praktijkcoaching

is de verbinding die de coach legt tussen de

inburgeringsles en de dagelijkse praktijk,

wat bijdraagt aan het vergroten van de

taalvaardigheid en zelfredzaamheid. Dit

heeft als effect een toenemende kans op

participatie en werk. Door de

vertrouwensband die de praktijkcoach met

de vluchteling opbouwt wordt de drempel

om te spreken, te oefenen en fouten te

maken lager zodat het zelfvertrouwen

toeneemt. Wanneer de praktijkcoaching in

groepjes plaatsvindt ontstaat er ook een

vertrouwensband tussen de vluchtelingen

onderling. Voordeel van het werken in

kleine groepjes is dat men leert van elkaar,

elkaar kan ondersteunen en een netwerk

opbouwt.
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