
Welkom!

De webinar start om 19.30 uur



Welkom!

Smartphone
Je kunt deze webinar het best volgen op een pc, laptop of tablet. Houd je smartphone wél 
bij de hand! Daarop worden je straks vragen gesteld. Je kunt daarvoor nu al op je 
smartphone naar de website www.menti.com gaan.
Vul daar deze code in: xxxx

Huisregels

De webinar wordt opgenomen. Wil je niet in beeld? Zet dan je camera uit.

Heb je een vraag? Stel je vraag via de chat. Tijdens presentaties sluiten we de 
chat.

http://www.menti.com/


Voorstellen

Wie zijn wij?



Mentimeter

- Ga naar www.menti.nl
- Gebruik code xxx
- Of scan de QR-code

Sluit de Mentimeter niet af! We stellen straks nog een 
paar vragen!

http://www.menti.nl/


Wat gaan we doen?

- Het Startpunt Vrijwilligers
- Wat is het?
- Nieuw op het Startpunt

- Vragen aan het expertpanel



Startpunt Vrijwilligers

• Wat is het

•Hoe gebruik je het

• Wat vind je hier bijvoorbeeld

•Vragen over het Startpunt Vrijwilligers?



Hoe gebruik je het



SpreekTaal

- Oefenmateriaal speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en taalcoaching om te oefenen met 
spreken / gesprekken voeren, luisteren, uitspraak en woordenschat.

- Drie series van 15 modules / oefenthema’s (praten over jezelf, werk):
- SpreekTaal 1 (van niveau 0 naar A1)
- SpreekTaal 2 (van niveau A1 naar A2)
- SpreekTaal 3 (van niveau A2 naar B1) 

- Als vrijwilliger kun je Spreektaal downloaden via het extranet van het Begint met Taal en  in 
bibliotheken vinden. 



Trainingsaanbod voor NT2 vrijwilligers

○ E-learning basis (1-op-1, groepjes, taalcafé) en verdieping
■ bijv. verdieping: onderdeel ‘praktijkleerders’ 

○ Webinars, zoals
■ Werken met SpreekTaal
■ Taalcoaching in groepen
■ Taalcoaching aan beginnende taalleerders

○ Te vinden op het extranet van Het Begint met Taal, vraag je 
coördinator om inloggegevens



De Succes!-reeks

- Voor NT1 en NT2 (vanaf spreken B1)
- Deelnemer maakt samen met begeleider opdrachten
- Handleiding voor de begeleider achterin 
- Taal, rekenen en digitale vaardigheden
- Verschillende niveaus (instroom, 1F en 2F)
- Vaardigheden: lezen, schrijven, spreken
- Thema’s: dagelijks leven en werk
- Door je coördinator te bestellen en vaak liggen ze in de bibliotheek 



Lesbrieven



Het expertpanel

• Reint van der Vlis / Lezen en Schrijven

• Marcella Faltas / Het Begint met Taal

• Li-ja Termijn / Team vrijwilligers Roosendaal



Vragen (1)

Ik start binnenkort als 
vrijwilliger. Hoe kan ik 
beginnen?
Anja

Hoe kan ik vanaf de basis iets 
opbouwen als mijn taalmaatje 
nauwelijks Nederlands spreekt? 
Nederlandse les krijgt ze; met mij wil 
ze alleen praten. Hoe pak je dat aan?
Til

Welke methoden van 
taalonderwijs kan ik 
gebruiken?
Frans



Vragen (2)

Hoe kan ik een 
anderstalige motiveren?
Petra

Hoe motiveer ik mensen tot het 

volgen van taalles of een ander 

aanbod?

Mayke



Vragen (3)

Ik help een vrouw bij de inburgeringscursus.
Hoever ga je: wat moet ze zelf doen, waar laat je haar 
fouten maken?
Anja



Vragen (4)

Hoe weet ik welk 
oefenmateriaal geschikt is 
voor mijn taalmaatje? Ze is 
instromer.
Rita

Ik ben op zoek naar oefenlessen. 
Over zinnen maken in de goede 
volgorde, voorzetsels en vraag-
en-antwoordgesprek.
Ella

Ik ben op zoek naar 
taalspelletjes voor 
analfabeten. Mijn eigen 
voorraad en fantasie is een 
beetje uitgeput.
Marinka


