
 
 

NIEUWSBRIEF oktober 2020 
 
 
Inleiding  
Zo maar een nieuwsbrief, die in je mailbox ploft. In deze coroneske tijden zijn de contacten 
tussen Taalkoppels Gouda en de taalcoaches helaas beperkt. Dat wil overigens niet zeggen, 
dat bestuur en Marjan Veltman en Hans Holt hebben stil gezeten. Integendeel!  Er zijn 
gesprekken gevoerd met de gemeente Gouda en met de twee belangrijkste 
inburgeringsinstituten. De belangrijkste punten uit deze contacten tref je in deze nieuwsbrief 
aan, zodat je weer op de hoogte bent van het wel en wee van Taalkoppels Gouda. De 
meeste taalcoachtaalcoaches zijn gelukkig onverdroten, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, doorgegaan met hun inburgeraar(s). Hulde!  Ook hebben zich 
ondanks de coronatijd weer nieuwe taalcoaches gemeld, die direct aan de slag konden. 
Kortom…. Taalkoppels Gouda leeft gewoon door! Vandaar natuurlijk deze nieuwsbrief, zodat 
je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.  
 
 

Gesprek met de gemeente Gouda  
Op 24 september hebben we gesproken met Marjo van Loon. Zij coördineert bij de 
gemeente Gouda de overgang van het inburgeringsbeleid van Rijk naar Gemeente. We 
werden eigenlijk heel blij van de inhoudelijke kant van het gesprek. De gemeente Gouda 
sprak zijn vertrouwen en waardering uit voor het werk van de taalcoaches. Marjo van Loon 
maakt een onderscheid tussen het formele en informele beleid. Het formele beleid betreft 
de inburgering zelf en de inburgeringsinstituten, die daarbij betrokken gaan worden. Het 
informele beleid betreft instituten die bij kunnen dragen aan het welslagen van de 
inburgering en de integratie. Marjo van Loon heeft duidelijk aangegeven dat Taalkoppels 
Gouda daarbij hoort. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure t.a.v. het 
inburgeringsbeleid. Drie instituten hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in het geven 
van de inburgeringscursussen. Spannend hoe het voor deze instituten gaat uitpakken. De 
gemeente verwacht eind van dit jaar de aanbesteding rond te hebben. In het informele 
domein krijgt Taalkoppels Gouda een prominente plaats. Instituten, waarvan de gemeente 
een positieve inbreng verwacht, zijn verder Vluchtelingenwerk, de bibliotheek en wellicht 
ook Taalontmoeting. Deze instituten moeten een netwerk vormen dat de inburgering én het 
traject erna ondersteunen. Marjo van Loon heeft aangegeven, dat de gemeente bereid is 
Taalkoppels Gouda financieel te ondersteunen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!!  
 
 

Gesprekken met Acceptus en SVS  
In het verleden hebben we met deze twee inburgeringsinstituten een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. In concreto houdt deze in dat we vanuit de 
instituten de gegevens krijgen van inburgeraars, waarvan bekend is dat taalcoaching een 
goede optie is. Op het moment dat een dergelijke aanmelding binnenkomt, springen Marjan 
of Hans op een fiets en vindt een intake plaats. Op basis van deze intake wordt zo goed 
mogelijk gekeken welke taalcoach bij deze inburgeraar past. Soms wordt een inburgeraar 



eerst op een wachtlijst gezet als er geen taalcoach voorhanden is. Beide instituten hebben 
ingetekend op de aanbestedingsvraag. Het is dus afwachten wat de gemeente op basis van 
deze intekening gaat besluiten. Uit de door ons gevoerde gesprekken is wel duidelijk 
geworden, dat ze in de toekomst met ons verder willen. Acceptus heeft ons zelfs in het 
aanbestedingsplan opgenomen. In dit opzicht ziet de toekomst naast de al toegezegde steun 
vanuit de gemeente er rooskleurig uit.  
 

Covid-19 en het werk van de stichting Taalkoppels Gouda. 
 
Helaas is, wat veel deskundigen al voorspelden, toch uitgekomen. Nederland zit in een 
tweede Covid-19 golf. Horeca moet sluiten, sporten in teamverband is weer verboden en we 
worden verplicht mondkapjes te dragen, voor zover we dat al niet vrijwillig deden. 
Natuurlijk hebben deze maatregelen ook grote invloed op ons werk. We hebben als bestuur 
al maanden niet vergaderd en de vergadering die voor 19 oktober aanstaande gepland 
stond, hebben we met zes weken uitgesteld. Vanzelfsprekend houden we via de telefoon en 
mailverkeer intensief met elkaar en met de beide coördinatoren Hans en Marjan contact. 
Wat de nieuwe maatregelen voor het werk van de taalcoaches betekent, zullen Hans en 
Marjan elders in deze nieuwsbrief toelichten. 
 
Gelukkig kunnen we melden dat we de afgelopen periode wel hebben kunnen gebruiken om 
een aantal zaken te regelen. 
 
Nieuwe adviseur in het bestuur. 
Nadat onze vorige bestuursadviseur had aangegeven vanwege drukke werkzaamheden niet 
langer een bijdrage aan het werk van het bestuur van Taalkoppels te kunnen geven, zijn we 
op zoek gegaan naar een nieuwe adviseur. En die hebben we gevonden in de persoon van 
Mohamed Razouk. We zullen Mohamed vragen zichzelf binnenkort voor te stellen in een 
kort artikeltje op onze website. 
 
Nieuwe webmaster. 
Ook zijn we intensief op zoek geweest naar een nieuwe webmaster, die het beheer van onze 
website op zich kan nemen. Gelukkig zijn we ook daarin geslaagd. Peter Eekhof zal onze 
website in de toekomst gaan beheren. Peter heeft interessante ideeën en die kunnen leiden 
tot een andere aanpak van onze website. Binnenkort hebben we een overleg met Peter om 
verder over zijn ideeën te praten. Ook zullen we Peter vragen zichzelf aan jullie voor te 
stellen op de website. 
 
Derde taalcoach-coördinator. 
Waar we tot op heden nog steeds niet in zijn geslaagd, is het vinden van een derde 
coördinator ter ondersteuning van het werk dat Hans en Marjan voor de stichting verrichten. 
De basis is op dit moment heel smal en gelukkig is Marjan weer helemaal hersteld van haar 
ongemakken. Maar de afgelopen tijd heeft wel geleerd dat we qua coördinatie erg 
kwetsbaar zijn. Dus heb je zelf interesse of weet je iemand die onze derde taalcoach-
coördinator wil worden, meld dat dan bij Hans of Marjan. Voor vragen over het werk van 
taalcoach-coördinator kun je ook bij Hans of Marjan terecht.  
 

  



De stichting Taalkoppels Gouda doet mee met de Rabo clubSupport!  
Elkjaar houdt de Rabobank de Rabo ClubSupport actie! Om zijn maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen, doneert de Rabobank elk jaar een deel van de winst aan goede 
doelen. Zo ook de Rabobank Hollandse IJssel. De stichting Taalkoppels Gouda doet dit jaar 
mee met de actie en daarvoor hebben we jullie steun nodig om een donatie van de bank te 
krijgen.   
De donatie van de Rabobank zal worden aangewend voor de aanschaffing van leermiddelen 
voor taalcoaches ten behoeve van de individuele taalcoaching van nieuwkomers en anderen. 
  

Wil je ons steunen, stem dan op de Stichting Taalkoppels Gouda!  
Je kunt alleen stemmen als je een Rabobank-privérekening bij de Rabobank Hollandse IJssel 
hebt en lid bent van die bank. Je stemt door in te loggen in de app of op de website en via 
'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' kun je klikken op Rabo ClubSupport. Ben je 
nog geen lid dan kun je via ‘Zelf regelen’ direct lid worden van de bank. Als je lid geworden 
bent, kun je gelijk stemmen! Lid worden is gratis en bied je een aantal voordelen.  Het staat 
je natuurlijk vrij om ook huisgenoten, vrienden, buren en kennissen met een Raborekening 
op Taalkoppels te stemmen. Hoe meer stemmen hoe groter de donatie! 
 

Je kunt je stem uit brengen tot 25 oktober 2020.  
 
Het begint met Taal. 
Onderstaande tips ontvingen wij van Het begint met Taal. Het meeste is onderhand wel 
bekend maar toch, doe er je voordeel mee. 

 

Tips voor vrijwilligers 

Ben je 1-op-1 taalcoach of coach je een groep? Wij raden aan: 

• Vind op de website van het RIVM de laatste stand van aanbevelingen en maatregelen 
om in acht te nemen. 

• Vraag je coördinator hoe jouw taalcoachorganisatie in elkaar zit en omgaat met 
vrijwillige taalcoaches. Welke besluiten zijn genomen, welke adviezen gelden? 

• Laat je deelnemer(s) weten hoe de komende taalontmoetingen gaan verlopen. 
• Overweeg je digitale alternatieven voor je taalactiviteiten? Lees hieronder meer over 

handige tools. Houd wel rekening met de digi-vaardigheid van je taalmaatje(s). 
• Laat je deelnemer(s) eventueel zelf oefenen. Verwijs ze naar de sites die onder kopje 

‘extra oefenmateriaal voor nieuwkomers’ staat (op deze pagina). Leg goed uit hoe 
deze sites gebruikt moeten worden. 

• Onderhoud het contact met je taalmaatje(s) door korte telefoontjes en What’s-App 
berichtjes om hun sociaal isolement niet te vergroten. 

Via extranet kun je alle online SpreekTaal modules downloaden. Kies een thema van 
Spreektaal die aansluit bij de interesse van je maatje(s). Achterin het Spreektaal boekje vind 
je de begeleidershandleiding. In plaats van het afspelen van de audiofragmenten leest de 
taalcoach de zinnen hardop voor. Laat je maatje luisteren, oefen met elkaar de zinnen en 
probeer gesprekken te voeren. Geef aan welke luisteroefeningen van SpreekTaal, zoals 
taalriedels, ze kunnen beluisteren op SpreekTaal 1 of SpreekTaal 2. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84772184&_hsenc=p2ANqtz-8KpS8tpu16ioHKQ60eAiFll-qEwDLI_hVPrkK_Y3B8VlPNdsdVDPFY4HLHg7ZOCVs7Sf0hJKJ6u6rkSM3N7ZaAuRMFW98TZe1TmgrQU_uDABlUZ1U&_hsmi=84772184
https://www.hetbegintmettaal.nl/extranet/coordinatoren/
https://www.hetbegintmettaal.nl/extranet/coordinatoren/#Download
https://www.hetbegintmettaal.nl/portfolio-items/spreektaal-1/
https://www.hetbegintmettaal.nl/portfolio-items/spreektaal-2/


De StartKrant! biedt een aantal gratis leesboeken en verschillende StartKranten, ideaal voor 
taalcoaching. De StartKrant! kun je tijdens de online taalcoaching gebruiken, doordat je met 
elkaar afspreekt beide een artikel te lezen. Vraag je maatje waar het artikel over gaat en 
vraag welke woorden hij of zij moeilijk vindt uit. Praat met elkaar over het onderwerp. 
Speciale oefentips voor jou en je beginnende deelnemer op niveau A0-A1 vind je bij Taal 
Doet Meer. Lees op de website van Taal Doet Meer hoe je de oefentips kunt inzetten tijdens 
de online taalcoaching. 
Op afstand.vernieuwenderswijs.nl vind je tips over afstandsleren, het lesgeven op afstand 
aan groepen. Vertaal de ‘onderwijs ’tips hierbij naar jouw coach-situatie, je bent immers 
geen docent. 
 

Grammatica dramatica 
Zoals jullie weten, heeft Hans Holt een grammaticaboek gemaakt dat op een bijeenkomst in 
februari (net voor Corona) werd uitgedeeld aan de aanwezigen. Daarna hebben jullie 
gelegenheid gehad om het boek bij Hans of Marjan op te halen. Intussen is bij dit boek door 
Hans, geholpen door Henk en Marjan, ook een oefenboek gemaakt. Niet om ons op de borst 
te kloppen, maar allebei de boeken worden breed gewaardeerd door zowel coaches als 
inburgeraars. De indeling is helder, de uitleg beknopt en to the point (lekker 
Nederlands).  Het oefenboek loopt qua indeling parallel aan het theoretische boek. De 
oefeningen klimmen op in moeilijkheid. Niet iedereen zal meteen alle oefeningen kunnen 
maken, maar er is altijd wel een aanknopingspunt om te beginnen! 
Voor wie de boeken nog niet heeft: je kunt een afspraak maken met Hans (0182511314) of 
met Marjan (0683409263) om ze op te halen. Ik zou het doen, je hebt er veel gemak van bij 
je coachwerk! 
 

Deze nieuwsbrief is gemaakt door Marjan, Hans en Henk 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
https://www.taaldoetmeer.nl/2020/05/04/taalcoaching-voor-taalniveaus-a0-a1/
https://afstand.vernieuwenderwijs.nl/

