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Taalcoaching

Individuele coaching

 

Het doel van de taaloaching is om op een laagdrempelige manier de taalvaardigheid van de
vluchteling te vergroten. Daarnaast neemt ook het sociale netwerk en kennis van de
Nederlandse samenleving toe. Op basis van de ervaringen van VluchtelingenWerk willen
vluchtelingen die naar Nederland komen zo snel mogelijk beginnen met het opbouwen van een
nieuw leven. Het leren van de taal is daarvoor essentieel. De taal krijg je pas goed onder de
knie door niet alleen naar school te gaan, maar vooral door te oefenen in de praktijk.
 

RESULTAAT Verbetering van het

taalniveau van de vluchteling, met name

waar het gaat om spreken en luisteren. Met

de inzet van taalcoaches wordt het

vertrouwen van de vluchteling vergroot en

daarmee ook de durf om Nederlandse te

spreken. Vluchtelingen krijgen door het

traject de kans om extra te oefenen en de

taal in praktijk te brengen. Conversatie is

namelijk zeer belangrijk bij het verwerven

van een nieuwe taal en essentieel voor de

zelfredzaamheid van de vluchteling. Dit

alles bevordert de participatie in de

samenleving waarmee de kansen op de

arbeidsmarkt toenemen. 

 

HOE Zowel met de taalcoach als met de

vluchteling wordt een intake uitgevoerd. Op

basis van wensen, leeftijd, interesses,

werkgebied en beschikbare dagdelen wordt

een match gemaakt en worden de taalcoach

en de vluchteling gekoppeld. De gematchte

taalkoppels spreken over een vooraf

afgesproken periode, bijvoorbeeld 13

weken, anderhalf tot twee uur per week af

 

om de Nederlandse taal te oefenen in

verschillende situaties. Wanneer het

taalcoachtraject direct gekoppeld wordt aan

het inburgeringstraject dan vindt er eens

per kwartaal een voortgangsgesprek plaats

met de docent, zodat de trajecten goed op

elkaar aansluiten en aandachtspunten

kunnen worden meegenomen.

WAT komt er in de Taalcoaching aan bod:

1.Laagdrempelig oefenen met

spreekvaardigheid

2.Spellen en visualisaties

3.Rollenspellen

4.Oefenen in de praktijk

 

Bovenstaande onderdelen voert de

taalcoach uit op basis van de werkwijze Het

Begint Met Taal en de methode SpreekTaal.

Deze methode dient als leidraad tijdens de

taalcoachingssessies, maar taalcoaching

blijft individueel maatwerk en er kan ook

per koppel besloten worden hiervan af te

wijken en bijvoorbeeld samen meer

activiteiten te ondernemen buiten de deur

 

 

 

De meerwaarde van de Taalcoaching is

het sneller wegwijs raken in de

Nederlandse taal en cultuur. De

taalcoaching draagt bij aan de

taalvaardigheid en zelfredzaamheid. Dit

heeft als effect het vergroten van de kans

op participatie en werk. Tevens worden er

sociale bruggen gebouwd in onze

samenleving: mensen die elkaar leren

kennen wisselen tradities en waarden uit.

Via de taalcoach, die woont in dezelfde

regio als de vluchteling, kan de vluchteling

een begin maken met het opbouwen van

een netwerk in Nederland. We hebben al

vele jaren goede ervaringen met

taalcoaching en ziet vaak langdurige 

sociale contacten en zelfs

vriendschappen ontstaan.
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