
 

NIEUWSBRIEF juni 2022 

Onze website www.taalkoppelsgouda.nl 

We zijn trots op onze steeds weer actuele website, maar helaas zien we aan het aantal 
‘bezoeken’ dat nog steeds een aantal taalcoaches te weinig gebruik maakt van de 
mogelijkheden van onze site. Daarom nog maar eens kort op een rijtje wat je er allemaal 
kunt vinden en hoe je dit kunt gebruiken als taalcoach. 

• Je vindt er onze nieuwsbrieven, waar altijd wel iets van je gading te lezen is. 

• Onder het kopje ‘Oefenmateriaal’ vind je een keur aan mogelijkheden, waarmee je 
aan de slag kunt als taalcoach. Naast onze eigen uitgaven wijzen we je met name op 
de meer dan uitstekende sites www.oefenen.nl  en www.nt2taalmenu.nl . Je vindt er 
materiaal van A0 tot B2, waarmee je eigenlijk direct aan de slag kunt gaan. Voor de 
overige aangeboden sites geldt, dat ze op specifieke gebieden gericht zijn. We 
hebben heel veel tijd en moeite gestoken in korte instructies om met de site aan de 
slag te gaan. En uniek… de instructies zijn allemaal ook omgezet in het Arabisch, 
zodat ook je inburgeraar ermee aan de slag kan gaan. 

• Onder het kopje ‘Algemeen’  vind je relevante literatuur over de doelgroep waarvoor 
we werken. Tevens tref je een overzicht aan van documentaires en films die een link 
hebben met ons werk en woordenboeken, die je kunt gebruiken tijdens je werk. 

• Onder het kopje ‘Info’ vind je relevante informatie over beleid op landelijk niveau en 
stedelijk niveau. Op stedelijk niveau vind je informatie over het taalhuis, het 
ontmoetingscafé, de sociale teams in Gouda, centrum voor jeugd en gezin, 
vluchtelingenwerk en I-psych Doe er je voordeel mee, als je er een vraag over krijgt 
van je inburgeraar 

Het begint met taal  

De stichting ’Het begint met taal’ is met een breed aanbod op het gebied van taalcoaching 
dé club, waar je prima informatie en materiaal vandaan kunt halen. Taalkoppels Gouda is lid 
van deze stichting en je kunt dan ook kosteloos gebruik maken van alles wat ze op de markt 
hebben gebracht. Je logt op de site in als taalcoach met de volgende stappen: 

Gebruikersnaam:  Stichting Taalkoppels Gouda TV 

Wachtwoord: Tlkppls2019@! 

Klik ‘Log in’ aan en  ga  verder met  ‘Taalcoach’. Vul de gebruikersnaam in en het 
wachtwoord en je kunt aan de slag door ‘Materiaal’ aan te klikken. Je kunt dan gebruik 
maken van 3 programma’s op het gebied van Spreektaal, een programma over ‘Gezonde 
taal’ met 10 modules vol handige oefeningen. Je vindt er ook een handig  ‘Handboek voor 
taalvrijwilligers met vele praktische tips. En dit is slechts een deel van de mogelijkheden, die 
deze site biedt. Maak er gebruik van!!!!!!!  

http://www.taalkoppelsgouda.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.nt2taalmenu.nl/


Welke taalcoach helpt ons ( een beetje)  uit de brand??? 

Stichting Taalkoppels Gouda telt momenteel 59 (!) taalcoaches. Daar zijn we blij mee en 
trots op. Maar helaas…. het zijn er nog niet genoeg. We moeten nu helaas al werken met 
wachtlijsten en dat is natuurlijk spijtig voor de inburgeraars, die daar op staan. Dus onze 
vraag aan u is simpel. Duik in je kennissenkring en probeer mensen enthousiast te maken 
voor taalcoaching. Meld ze aan bij marjanveltman@hotmail.nl of bij hans.holt@kpnmail.nl 

Zelf een tweede inburgeraar erbij nemen, mag natuurlijk ook…. 

Maak gebruik van de bibliotheek in de chocoladefabriek 

Gouda is terecht trots op z’n bibliotheek. Weet je ook dat op de eerste etage van de bieb 
een keur van materiaal en boeken staat op het gebied van inburgering en taalverwerving. Je 
vindt er methodes zoals die door de inburgeringsinstituten gebruikt worden en allerhande 
ander oefenmateriaal. Nog belangrijker…. je vindt er leesboeken van A1 t/m B2. Het is voor 
inburgeraars van belang om veel te lezen. Je leert de taal sneller, je woordenschat wordt 
uitgebreid en je leert een ‘ ander’ Nederland kennen 

Een advies van onze kant: laat boeken lezen op een ‘lager ‘ niveau. Dus laat een A2-er 
boeken lezen op A1-nveau. Het bevordert het leesplezier. 

 Het loopt nog niet echt lekker met het nieuwe inburgeringsbeleid… 

Je hoort vrijwel dagelijks op de nieuwsmedia dat het vluchtlingenbeleid in ons land dreigt 
vast te lopen. Statushouders en vluchtelingen blijven veel te lang in Ter Apel hangen. De 
gemeenten hebben te weinig woningen om statushouders te huisvesten. Volgens de 
planning zou Gouda dit jaar tientallen statushouders moeten ontvangen, maar de 
werkelijkheid is, dat er slechts een handjevol zijn binnengekomen. Dat vinden we nu even 
niet erg, omdat we dringend om taalcoaches verlegen zitten, maar de verwachting is, dat er 
in de loop van het jaar weer meer inburgeraars naar school toe gaan en dat er dan weer veel 
werk aan de winkel is voor taalcoaches. 

Afscheid coördinator Hans Bruin 

Eind mei hebben we afscheid genomen van Hans Bruin. Hans is ruim een jaar als coördinator 
voor onze stichting werkzaam geweest. Hij heeft in die periode met name gewerkt aan een 
opzet om inburgeraars voor te bereiden op betaald werk. Hans heeft daartoe een 
programma ontwikkeld, waarin inburgeraars wordt geleerd je wensen ten aanzien van 
betaald werk te concretiseren; hoe te solliciteren en hoe je voor te bereiden op een 
sollicitatiegesprek. Momenteel  zijn we in overleg met de gemeente Gouda om te kijken of 
dit programma kan worden toegepast op werkzoekende inburgeraars. Omdat Hans veel in 
het buitenland verblijft is hij beperkt beschikbaar als coördinator. Daarom is in overleg met 
hem besloten dat hij zijn werkzaamheden voor de stichting beëindigt. We bedanken Hans 
voor het goede werk dat hij voor onze stichting heeft verricht. 

Op zoek naar een nieuwe coördinator Taalcoaching 

Nu Hans Bruin als coördinator is gestopt zijn we weer op zoek naar een derde coördinator. 
Hiervoor is al aangegeven dat we weer een toename van de instroom van inburgeraars 
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verwachten. Daarom is een derde coördinator zeer wenselijk. Heb je zelf belangstelling en 
tijd (een dag in de week) om vrijwillig coördinator te worden meld je dan aan bij 
marjanveltman@hotmail.nl of bij hans.holt@kpnmail.nl 

Taalkoppels doet weer mee met de Rabo Clubsupport aktie! 

Ook dit jaar doet Taalkoppels weer mee met de Rabo Clubsupportaktie. Van 5 tot 27 
september dit jaar kunnen  houders van een bankrekening bij de Rabobank Hollandse IJssel 
weer op ons stemmen. Hoe meer stemmen hoe meer geld we uit “de Rabo-pot” tegemoet 
kunnen zien. Zodra het stemmen begint zullen we weer een oproep naar een ieder uit laten 
gaan. We hebben besloten het geld dat we van de Rabobank krijgen te besteden aan 
deskundigheidsbevordering van onze taalcoaches. 

In najaar 2022 weer een bijeenkomst voor de taalcoaches 

Dit najaar organiseren we weer een nieuwe bijeenkomst voor onze taalcoaches. Ervaringen 
uit het verleden hebben uitgewezen dat er veel behoefte is om met elkaar van gedachten te 
wisselen. Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van 
onze taalcoaches. Als jullie daarvoor ideeën hebben meld dat dan bij 
marjanveltman@hotmail.nl of bij hans.holt@kpnmail.nl 

 

Nederlands op de boot 
 

Sinds de kerstperiode van vorig jaar ligt er aan het eind van de Gaarlandtsingel bij de 
Nachtegaalstraat een cruiseboot, die ruimte biedt aan zo'n 130 mannelijke vluchtelingen.  
De organisatie hiervan ligt bij het COA en de gemeente Gouda. NL Training verzorgt de 
lessen Nederlands, die zij drie maal per week krijgen aan de Kattensingel. Aanvullend krijgen 
zij conversatielessen van Goudse vrijwilligers. Ik ben één van hen en geef met veel plezier op 
maandagmiddag les aan een groepje van zo'n vijf tot zes aspirant statushouders uit alle 
delenvan de wereld. Hartstikke leuk en voor mij ook leerzaam en verrijkend. Binnenkort een 
foto op de website. Hou het in de gaten! 

 

Fotoproject 
 
Bram Takkenberg, een Goudse fotograaf, heeft in 2016 een aantal foto's gemaakt van 
nieuwkomers in hun eigen huis. Deze foto's zijn tentoongesteld in het Nelson Mandela 
Centrum en elders.  
Wegens groot succes wordt dit project geprolongeerd. Taalkoppels kreeg de vraag om een 
aantal van onze "pupillen" te vragen of zij hieraan mee willen doen.  
Wij gaan dit verzorgen en houden jullie op de hoogte. 
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