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TA A LVA A R D I G H E I D TA A LVA A R D I G H E I D

Taalvrijwilligers zijn er altijd geweest, maar gekoppeld aan de 
ontwikkeling van lokale taalnetwerken en door de toename van het 
aantal immigranten zijn ze nu sterk in opkomst. ‘Het is een 
maatschappelijk, landelijk fenomeen dat groeit’, aldus Marjan 
Middelkoop, adviseur bij Cubiss. Volgens haar is dat een neveneffect van 
Tel mee met Taal. Met dit actieprogramma van de ministeries van OCW, 
SZW en VWS wil het kabinet een extra impuls geven aan het bestrijden en 
voorkomen van laaggeletterdheid. ‘Het gaat om de combinatie van 
formeel en non-formeel leren. De taalvrijwilliger levert een mooie 
aanvulling op het formele taalaanbod.’ 
Voor sommige mensen werkt een ROC-taaltraject prima, maar er zijn ook 
mensen die meer baat hebben bij laagdrempeliger activiteiten, zoals een 
Taalcafé of oefenen met een taalmaatje. Dit geldt zowel voor mensen met 
Nederlands als moedertaal als voor mensen met een migratieachtergrond. 
‘Een taal moet je onderhouden, het is een kwestie van use it or lose it’, 
aldus Middelkoop. ‘Als je een taal niet onderhoudt, kun je onder het 
basisniveau 1F zakken, het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 
8 van de basisschool beheersen. Dan ben je laaggeletterd.’ Een goede 
mengvorm en wisselwerking tussen formele en non-formele 
taalactiviteiten is volgens Middelkoop heel belangrijk. ‘Taalvrijwilligers zijn 
geen taaldocenten. Ze hebben een andere rol en brengen mensen op een 
informele manier in contact met de Nederlandse taal en cultuur. Ze geven 
mensen zelfvertrouwen.’ 

Samen oefenen
In de regio Helmond zijn circa driehonderd taalvrijwilligers actief via de 
stichting LEVgroep. Dirk van Tellingen is een van hen. Als taalcoach 
begeleidt hij een man uit Iran, die vijf jaar geleden naar Nederland is 
gekomen. De man volgt sinds 2013 taallessen, maar door zijn gezondheid 
gaat dit moeizaam. Hij heeft daarom gevraagd om extra ondersteuning 
van een taalcoach. Zo’n taalcoach begeleidt anderstaligen die vaak al een 
klassikale cursus hebben gevolgd. Aanvullend kunnen ze samen oefenen, 
afhankelijk van de wens van de leerling. Dat kan gaan om oefenen in 
schrijven, in praten of in contact maken met de buitenwereld. 
Bij de Iraanse man is het een combinatie. Van Tellingen: ‘Hij spreekt een 
aardig woordje Nederlands, maar spreekt die woorden niet altijd goed uit, 

of gebruikt een verkeerde zinsvolgorde. Het is ook 
cultuuruitwisseling, voor hem is de Nederlandse cultuur 
vreemd.’ Bij de kennismaking heeft Van Tellingen eerst wat 
verteld over zichzelf, zijn gezin en zijn huis. Daarna spraken ze 
over het gezin van de man en diens huis. Taalmaatjes spreken 
onderling af hoe vaak ze elkaar zien, meestal is dat een of 
twee uur in de week. Vaak thuis bij de aanvrager, omdat de 
leefomgeving gespreksonderwerpen kan opleveren. 
De begeleiding is altijd op maat en praktisch van aard. 
Middelkoop: ‘Het is belangrijk dat ze de taal oefenen in een 
context die aansluit bij de behoeften in de dagelijkse praktijk. 
Ze oefenen samen taalsituaties, geen woordenlijsten los van 
een context.’ De man uit Iran was in eigen land 
vrachtwagenchauffeur en moest in Nederland opnieuw 
examen doen. ‘Het praktijkexamen was geen probleem’, vertelt 
Van Tellingen, ‘maar de theorie was een ander verhaal. Samen 
hebben we drie avonden proefexamens gedaan en zo heeft hij 
veel woorden geleerd die met verkeer en transport te maken 
hebben. Dat maakt de begeleiding nuttig.’

Basistraining taalvrijwilligers
Helaas heeft de begeleiding van de Iraanse man minder 
opgeleverd dan Van Tellingen had verwacht. ‘Door zijn 
gezondheidsproblemen konden onze afspraken niet altijd 
doorgaan. Dat is niet anders. Ik heb hem doorverwezen naar 
instanties die hem kunnen helpen, maar ik kan er zelf niet veel 
mee. Wij zijn taalcoaches, maar geen maatschappelijk werkers.’ 
Bij dergelijke situaties kunnen de vrijwilligers voor hulp en 
advies terugvallen op de LEVgroep. 
Taalvrijwilligers die verbonden zijn aan regionale 
taalnetwerken krijgen een basistraining aangeboden. 
Middelkoop: ‘Dat is een training van vier dagdelen. In elke 
provincie heeft de Stichting Lezen & Schrijven een pool van 
mensen die de training kunnen geven. Cubiss werkt nauw 
samen met deze stichting en levert ook docenten aan de pool. 
Ze leggen de taalvrijwilligers uit wat hun rol precies is en hoe 

Allemaal gelijkgestemden
Jongen is altijd op zoek naar nieuwe werkvormen en actuele 
activiteiten. Zo stelde ze op 5 december de sinterklaastraditie 
centraal. ‘Daarvoor heb ik alle chocoladeletters van het alfabet 
gekocht en ingepakt. In een kring pakken alle deelnemers een 
letter uit en ze moeten dan een woord maken met die letter en een 
rijmwoord erbij zoeken. Zo probeer ik een mengeling te maken van 
taal en culturele tradities.’ Ook heeft ze met een vrouw die naailes 
kreeg alle woorden besproken die daarbij van belang zijn, van 
knoop tot knop. ‘Heel handig, want die woorden kan ze meteen 
gebruiken in de praktijk.’ 
De laatste maanden merkt Jongen dat bezoekers steeds vaker 
terugkomen. ‘Ze nemen ook andere mensen mee, dat is het mooiste 
compliment om te krijgen. Allemaal gelijkgestemden die 
Nederlands willen leren. Taal is de basis waarmee je vooruit moet. 
We zijn nu met een groep begeleiders van acht tot tien mensen. 
Wekelijks zijn er vijf à zes vrijwilligers aanwezig bij het Taalcafé.’ 
Jongen doet het nog steeds met veel plezier. ‘Het is soms wel 
vermoeiend, twee uur lang luisteren, praten en denken en iedereen 
erbij betrekken, maar het contact met mensen en de waardering 
maken het de moeite waard.’ 

Voldoening
Na bijna een jaar stopt Van Tellingen als taalmaatje van de Iraanse 
man. ‘De begeleiding is in principe voor een jaar. Dan is de 
volgende op de wachtlijst aan de beurt.’ Heeft hij het idee dat het 
zinvol is? ‘Zeker. Het is belangrijk dat buitenlanders zo goed 
mogelijk Nederlands spreken, lezen en verstaan. Voor het vinden 
van werk, contacten met buren, in winkels: mensen die slecht 
Nederlands spreken worden vaak voor minder vol aangezien. Je 
voelt je dan een buitenstaander en dat is niet goed voor de 
integratie.’ 
Het werk als taalvrijwilliger geeft Van Tellingen veel voldoening. 
‘Het is het gevoel dat ik iemand vooruit kan helpen in de 
samenleving. Bovendien is het een leuke en leerzame manier om in 
contact te komen met vluchtelingen. Je krijgt meer 
achtergrondinformatie over andere culturen, waardoor je niet direct 
oordeelt of veroordeelt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar 
je hebt wel meer begrip voor andere culturen. Bovendien kan ik 
uitleggen hoe we het hier in Nederland doen. Dan snappen zij 
waarom Nederlanders raar kunnen reageren op hun gedrag. Het 
werkt twee kanten op.’

Schaamte
Het is niet vreemd dat de meeste taalvrijwilligers mensen met een 
migratieachtergrond helpen, zegt Middelkoop. ‘Zij melden zich 
makkelijker aan voor taalactiviteiten. De taalnetwerken en 
Taalhuizen worden vooral opgezet om mensen met Nederlands als 
moedertaal te vinden en te scholen. Anders dan migranten 
schamen zij zich vaak voor hun ontoereikende taalvaardigheid. 
Onterecht als je bedenkt dat een op de tien Nederlanders onder de 
groep laaggeletterden valt. Zij hebben leren lezen en schrijven, 
maar kunnen zich in het dagelijks leven en op hun werk 
onvoldoende redden met moeilijke teksten of formulieren. Cubiss 
wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dat begint met 
taal, of je nu uit Nederland of uit het buitenland komt.’
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ze hun gesprekspartners het best kunnen begeleiden bij het 
spreken, lezen en schrijven. Vaak zijn taalvrijwilligers op zoek naar 
nieuwe werkvormen. Na een paar keer kun je immers “uitgepraat” 
zijn met de persoon die je begeleidt. Wat kun je dan gaan doen?’ 
Van Tellingen is eerst begonnen en heeft zich daarna ingeschreven 
voor cursussen. ‘Dat kun je wellicht beter andersom doen, maar ik 
wilde zo snel mogelijk starten. Van tevoren heb ik wel een hoop 
digitale informatie doorgenomen. Voorbeelden van teksten en 
methoden op websites. Hoe je een gesprek kunt aangaan of gaande 
kunt houden, dat soort dingen. Tijdens bijeenkomsten kun je 
vervolgens informatie uitwisselen met andere taalcoaches. Hoe doe 
jij dit? Hoe pak jij dat aan?’ 

Geen verplichting
De taalvrijwilligers zijn vaak ondergebracht bij een 
welzijnsorganisatie of bibliotheek. In Taalhuizen of Taalpunten 
komen vraag en aanbod bij elkaar. Een jaar geleden startte het 
Taalcafé in de bibliotheek in Geldrop, voor mensen die de 
Nederlandse taal beter willen leren. Cilia Jongen: ‘In het begin ging 
het om vier tot zeven bezoekers. Nu komen er gemiddeld vijftien 
mensen per week, met allerlei achtergronden.’ Jongen pakt de lijst 
erbij. ‘In totaal hebben we 25 nationaliteiten in huis gehad. Een 
groot deel van de mensen is vluchteling. Veel uit Syrië en Eritrea, 
maar soms ook Somaliërs die hier al tien tot vijftien jaar wonen. Zij 
beheerste wel enig Nederlands, maar hebben geen opvang gehad 
met de mogelijkheid of plicht om de taal goed te leren.’ 
Deze mensen kunnen elke maandagmiddag van halfdrie tot halfvijf 
terecht in het Taalcafé. ‘Het is geen les en geen verplichting en er 
zijn geen kosten aan verbonden. We zetten tafeltjes met stoelen 
neer waar mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan. 
Echt het idee van een café, praten over alledaagse dingen. Wat heb 
je in het weekend gedaan? Wat heb je gegeten? Hoe was dat in 
jouw land? Hoe doen we dat hier? Iedereen moet daarbij 
Nederlands praten, niet in hun eigen taal of in het Engels. 
Ondertussen geven we taaladviezen: hoe kunnen mensen iets beter 
zeggen? Ontmoeten en converseren, dat is het hoofddoel.’ 

Taalvrijwilligers zijn niet nieuw, maar het is wel nieuw dat zoveel mensen nu taalvrijwilliger 

zijn. Wat doen ze precies, waarom vinden ze het belangrijk en hoe kun je de kwaliteit borgen? 

Taalcoaches Dirk van Tellingen en Cilia Jongen vertellen waarom zij zich vrijwillig inzetten om 

mensen te helpen met de Nederlandse taal.

Taalvrijwilligers: 
wat doen 
ze eigenlijk?


