
 
 

Nieuwsbrief 29 april 2020 
 
Taalcoaching en Corona. 
 
Wanneer kan ik weer met de taalcoaching beginnen? Wanneer is het veilig? Wat is de 
mening van mijn pupil? Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?  Zomaar wat vragen 
die ongetwijfeld bij jullie allemaal kunnen spelen, bij ons (het bestuur en de coördinatoren) 
in elk geval wel. 
Het is een rare, onzekere tijd en we kunnen ons het dilemma heel goed voorstellen. En dan 
is het ook nog Ramadan! 
 
Gisteren hebben de voorzitter van het bestuur en beide coördinatoren overleg gehad over 
de nabije toekomst.  
Allereerst willen we met het weer opstarten van de individuele taalcoaching in ieder geval 
wachten tot de Chocoladefabriek weer open gaat. Ons idee is dat dat niet lang meer gaat 
duren, we denken na de meivakantie als de scholen ook weer gedeeltelijk beginnen, dus 
11 mei aanstaande. Waarschijnlijk starten dan ook de opleidingsinstituten weer.  
Vanaf dat moment staat het iedereen vrij om in overleg met je pupil te kijken wanneer je de 
coaching weer op gaat pakken. Het kan natuurlijk zijn dat jij wel weer wilt beginnen, maar 
dat statushouders nog bang voor besmetting zijn. Ga dan niets opdringen, maar probeer 
rustig tot afspraken te komen. Begin ook over de anderhalve meter afstand en houd je daar 
ook aan. En als mensen verkouden zijn, bij het eerste het beste hoestje, uitstellen! Veiligheid 
voor jou en je pupil gaat boven alles! 
Wij zijn natuurlijk altijd bereid om te proberen jullie vragen te beantwoorden en jullie van 
goede raad te voorzien. 
Verder ligt het dus geheel aan je eigen inzicht wanneer je weer wilt of kunt beginnen. 
Wel gaan wij - nogmaals als de bieb waarschijnlijk na 11 mei weer open is - weer aan de slag 
met mensen uitnodigen voor intakegesprekken om het koppelen weer op te pakken. 
Veel wijsheid gewenst! 
 

Stand van zaken landelijk en gemeentelijk beleid 

Op landelijk niveau liggen de zaken rondom inburgering zo goed als stil. Minister Koolmees 
heeft momenteel de handen vol aan het Coronabeleid. Wat we wel te horen hebben 
gekregen is, dat de invoering van het nieuwe beleid met een half jaar is uitgesteld en op zijn 
vroegst medio 2021 te verwachten is. Inburgeraars krijgen door een Coronacrisis wel meer 
tijd om zich voor te bereiden op hun examens. De kern van het nieuwe beleid blijft wel in 
tact. Er gaat meer gedifferentieerd gewerkt worden. Er komt een zogenaamde Z-groep, 
waarbij de Z staat voor zelfredzaamheid. Deze zwakke groep hoeft niet meer te voldoen aan 
de huidige eisen van inburgering. De tweede groep betreft jonge inburgeraars tot 30 jaar, 
die de gelegenheid gaat krijgen om na hun inburgering (liefst op B1-niveau) door te stromen 
naar vormen van regulier voortgezet onderwijs. De derde groep is de groep, die in staat 



moet worden geacht door te stromen naar HBO of universiteit. Zij moeten op B2-niveau 
gaan inburgeren. Met deze gedifferentieerde aanpak zijn wij zeer gelukkig, maar de aanpak 
stelt natuurlijk ook weer andere ‘eisen’ aan taalcoaches. We wachten verder nog even af 
hoe een en ander vorm gaat krijgen. 

Ook goed nieuws van het gemeentelijk front. De stichting Taalkoppels Gouda wordt door de 
gemeente Gouda bij het nieuwe beleid gezien als een belangrijke speler op het gebied van 
coaching en begeleiding en daar zijn we zeer blij mee. We worden nadrukkelijk betrokken bij 
het vormgeven van het nieuwe beleid en dat stemt hoopvol. Ook weten we dat er aan een 
aanbestedingsprocedure wordt gewerkt om te kunnen komen tot een goede keuze van 
opleidingsinstituten, die aan nieuwe criteria moeten gaan voldoen. We nemen binnenkort 
contact op met de andere gemeenten in ons werkgebied om te vragen hoe de situatie bij 
hen is. We zijn benieuwd en houden jullie van de voortgang op de hoogte! 

Grammatica dramatica… 

De eerste echte officiële uitgave van de stichting Taalkoppels Gouda is ‘Grammatica 
dramatica…’, een boekje waar we echt trots op zijn. In deze uitgave worden de 28 meest 
voorkomende grammaticaproblemen voor inburgeraars op simpele wijze uitgelegd en met 
voorbeelden toegelicht. De uitgave is verluchtigd met leuke tekeningen van onze taalcoach 
Jan Zandstra. De uitgave is bedoeld voor taalcoaches én inburgeraars. 

De reacties van onze taalcoaches en onze inburgeraars zijn lovend. Als je merkt in je 
contacten met je inburgeraar dat een bepaalde grammaticale regel steeds weer problemen 
geeft, pak je ‘Grammatica dramatica…’ erbij, bekijkt samen de regel nog eens en je kunt in 
het vervolg daarop gericht gaan oefenen. Op korte termijn komen er wat kleine aanvullingen 
op ‘Grammatica dramatica…’. De taalcoaches en de inburgeraars die al een exemplaar 
hebben, krijgen de aanvullingen via de mail toegestuurd op het moment dat ze beschikbaar 
zijn. 

En er is nog meer goed nieuws over ‘Grammatica dramatica’! We zijn momenteel bezig met 
het vervolg. Het betreft een oefenboek dat aansluit op ‘Grammatica dramatica…’ In het 
oefenboek staan heel veel oefeningen, die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de hoofdstukken 
in ‘Grammatica dramatica...’ Dit bespaart een taalcoach heel veel zoekwerk op internet. En 
we weten allemaal, dat heel veel oefenen met inburgeraars écht nodig is. 

Een beetje tot onze verbazing heeft een aantal taalcoaches nog geen exemplaar van 
‘Grammatica dramatica…’ in hun bezit en bezit derhalve ‘hun’ inburgeraar evenmin. We 
bieden deze taalcoaches alsnog de gelegenheid om in het bezit te komen van deze uitgave. 
Stuur een mailtje naar Marjan Veltman ( marjanveltman@hotmail.nl) of naar Hans Holt 
(hans.holt@kpnmail.nl) en dan komen we tot een snelle afspraak. 

ANBI-status 

Het bestuur is momenteel bezig met het aanvragen van de ANBI-status voor onze stichting. 
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt, als de organisatie 
aan de ANBI voorwaarden voldoet, door de Belastingdienst verleend. Met de ANBI-status 
krijgt de stichting de mogelijkheid giften van particulieren te ontvangen. Deze bijdragen 



mogen die gevers als gift aftrekken bij hun aangifte Inkomstenbelasting. Bovendien vormt de 
ANBI-status voor gemeenten en andere organisaties en instellingen, die ons werk financieel 
(gaan) ondersteunen, een extra garantie dat de financiën van de stichting worden besteed 
overeenkomstig het doel waarvoor de stichting in het leven is geroepen. Inmiddels zijn de 
gewijzigde statuten door het bestuur vastgesteld, door onze notaris getekend en zijn ze te 
raadplegen op onze website. 

Jobcoach 

Samen met jullie en de  opleidingsinstituten slagen we erin de meeste asielzoekers het 
inburgeringsexamen te laten halen. Na deze eerste hobbel volgt een zo mogelijk nog grotere 
hobbel… het vinden van passend werk. Vaak komen de asielzoekers niet aan de slag of 
moeten zij genoegen nemen met werk, dat gezien hun arbeidsverleden eigenlijk niet 
passend is. Wij willen proberen deze mensen wél aan passend werk te helpen met behulp 
van een coach, die ze bijna letterlijk bij de hand neemt en naar werk toe leidt. Daarom zijn 
we op zoek naar een 

Jobcoach 

Een jobcoach is iemand, die met de inburgeraar de mogelijkheden verkent voor passend 
werk en bereid is samen met de inburgeraar deze lange, moeilijke weg af te leggen. Wil jij 
helpen asielzoekers daadwerkelijk aan werk te krijgen en ze te laten voelen, dat ze welkom 
zijn, dan is deze job wellicht iets voor jou! 

Wat vragen we van een jobcoach? 

· Een jobcoach draagt asielzoekers een warm hard toe 

· Je bent bereid per inburgeraar te bekijken wat zijn of haar kansen zijn en te zoeken 
naar passend werk. 

· Je bezit voldoende sociale vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan. 

· Je hebt ervaring in coaching en je werkt doelgericht. 

· Je kent de Goudse arbeidsmarkt en omstreken van Gouda in grote lijnen. 

· Je neemt de asielzoeker bijna letterlijk bij de hand en coacht en begeleidt hem naar 
werk: van portfolio tot bezoek aan een arbeidsbemiddelingsbureau en tot sollicitatie 
bij een passende werkgever. 

· Je hebt ervaring met / bent op de hoogte van de huidige wetgeving betreffende 
werk in inkomen. 

· Je bent bereid meerdere gaatjes in je agenda vrij te maken voor deze uitdagende 
job. 



Prikkelt het bovenstaande en durf je deze uitdaging aan, neem dan contact op met Hans 
Holt, hans.holt@kpnmail.nl en we zitten spoedig rond de tafel. 

Wij en de inburgeraars hebben je echt nodig! 

 

 


