
Taal Op Maat Haarlemmermeer
In het project Taal op Maat Haarlemmermeer 
worden Nederlandstalige vrijwilligers 
gekoppeld aan anderstalige inwoners 
van de Haarlemmermeer.  Vaak zijn dat 
vluchtelingen, maar alle anderstalige 
nieuwkomers zijn van harte welkom. 
Taal op Maat biedt ondersteuning bij het leren 
van de Nederlandse taal en maakt de mensen 
wegwijs in de maatschappij.        
Een projectteam met drie vrijwilligers en een 
projectleider zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie, coördinatie en de planning. 

Taal op Maat werkt samen 
met verschillende aanbieders 
van inburgeringscursussen, 
waaronder CapabelTaal, 
Vluchtelingenwerk en het 

ROC van Amsterdam.  Anderstaligen kunnen 
zichzelf aanmelden of via bovengenoemden 
aanbieders. In Haarlemmermeer zijn 
wekelijks ruim honderd vrijwilligers actief als 
taalcoach.

Taal op Maat organiseert:
1. Taalkoppels; wekelijkse individuele 
taalontmoeting van een vrijwilliger met een 
anderstalige, om vooral het spreken van het 
alledaagse Nederlands te oefenen. Dit kan 
thuis aan de keukentafel van de anderstalige 
of de taalcoach, in de bibliotheek waar veel 
gratis oefenmateriaal is, of … Het koppel 
bepaalt zelf de doelen en activiteiten.

2. TaalCafé in de Centrale Bibliotheek 
Hoofddorp en Conversatiegroep Nieuw    
Vennep; open inloop voor anderstaligen 
die het spreken van de Nederlandse taal  

in een groepje willen oefenen: beide op 
vrijdagmorgen. 

3. Taalles Thuis in ontwikkeling; taalles voor 
vluchtelingen die niet naar school kunnen.

Wat doet een taalcoach?
Samen met de anderstalige de krant lezen, 
samen boodschappen doen, een museum 
bezoeken, naar het gemeentehuis om iets af 
te handelen.
Die anderstalige heeft taalles (gevolgd) en 
is aanspreekbaar in het Nederlands. De 
Taalcoach krijgt ondersteuning in de vorm 
van trainingen en bijeenkomsten.

Hoe word je taalcoach?
Iedereen kan zich als taalcoach aanmelden: 
studenten, gepensioneerden, collega’s, 
buurmannen en buurvrouwen. Taalcoach 
zijn is leuk en leerzaam. Ben je goed in taal, 
geïnteresseerd in andere culturen en beschik 
je over een beetje geduld: dan ben je geschikt 
als taalcoach!

Contact
Het team van Taal op Maat is op woensdag, 
donderdag en vrijdagmorgen bereikbaar in 
het kantoor van Vluchtelingenwerk, in het 
gebouw van Meerwaarde aan de Dokter van 
Dorstenstraat 1 in Hoofddorp.  
Taalcoaches én deelnemers kunnen zich 
aanmelden via taalopmaathm@gmail.com 
of telefonisch via Vluchtelingenwerk: 
023-5749284.


