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Beste lezer, 

 
Na een zeldzame koude week volop 
sneeuw- en ijspret zitten we nu in een 
periode met recordtemperaturen. 
Het is vreemd gesteld met het klimaat, 
maar laten we er, in deze door corona 
beheerste tijd, volop van genieten. 

In dit februarinummer van de Nieuwsbrief 
presenteren we een aantal artikelen die 
van belang kunnen zijn voor de 
Anderstaligen.  
Het betreft de artikelen over stichtingen 
Ecoware en UAF. 
Ook een duidelijk en lezenswaardig artikel 
over Taalcoaching. 
 
 
We wensen je wederom veel leesplezier 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
Een prachtig weekend in de sneeuw. 
Wat was het een welkome afleiding om lekker  
buiten in de sneeuw en de kou te kunnen  
wandelen en te zien hoeveel mensen er van genoten! 
Zo liep ik samen met Evi Luu door een zonovergoten stukje van Rokkeveen. 
Geboren en getogen in Vietnam is deze kou en vooral de besneeuwde en 
opgevroren paden toch wel even spannend en heel voorzichtig gingen we op 
weg. Gaandeweg ging het steeds beter en hebben we genoten van het de 
grote groep eenden, die nu bij elkaar in een open gebleven stukje van de plas 
verbleven. 
Een eindje verder op van talloze schaatsers op de voormalig Floriadeplas. 
Een prachtig winters tafereel! 
Ongetwijfeld zijn er de nodige beelden naar familie in Vietnam gegaan van dit 
typisch Nederlandse beeld. 
Zo ook de foto’s van Zoetermeer , gemaakt door teamleden van Gilde 
Samenspraak! 

 
  
 Hartelijke groet 
 
 
 
 
 
 
 
  Hennie van de Graaf  
  coördinator Gilde SamenSpraak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
              
 
 
 

 
 

 

  



 

PraatHuis  
Voor het ParaatHuis houdt de 
coronastorm aan! 
Zodra de storm gaat liggen, komt het team 
in actie. Er ligt een volledig programma 
klaar om meteen interessante PraatHuis 
middagen te kunnen garanderen. 
Helaas lukt dat niet voor de komende 
verkiezingen, dus onze gebruikelijke 
verkiezingsmiddag met deskundige 
begeleiding van Prodemos; het huis van 
de Democratie uit Den Haag.  
We blijven je op de hoogte houden via de 
Nieuwsbrief, de website en de 
uitnodigingen. Blijf gezond! 
Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl 
                 Telefoon: 079-3619530 
 
 

Een mijmering van een teamleider in het onderwijs. 
Moet je als manager altijd sterk blijven? 
Dat vroeg ik me af na een gesprek met een student (net 18 jaar, 4 jaar in Nederland) 
In het voorgesprek met zijn docent vertelde deze dat de student gevlucht is uit zijn 
land en een hele lange weg heeft afgelegd vol met 
ellende. Daarnaast de zorg van ouders en zus op zich 
heeft genomen (die nu 1 jaar in Nederland zijn) 
De reden van dit gesprek: het gaat niet zo lekker op de 
opleiding. 
 
De jongen kwam gespannen binnen, hij was te laat. 
Tijdens het gesprek belde zijn huisarts waar zijn vader een 
consult had. De jongen vertaalde alles voor zijn vader en 
liet ons meeluisteren. De stress voor deze student om alle 
ballen in de lucht te houden zag je aan zijn gezicht en 
houding. Tranen in mijn ogen hoe deze student van net 18 
jaar zich sterk probeerde te houden. 
We liepen 30 minuten uit, ik kwam te laat bij de 
teamvergadering en was behoorlijk van slag. We hebben 
wat druk bij deze student iets weg kunnen nemen en hem goede hulp aangeboden. 
Hij ging weg met een lach... en hoop! 
Thuis brak ik en dacht ik aan deze jongen en alle jongeren die in een moeilijke 
situatie zitten. 
Daar doen we het allemaal voor... studenten helpen in hun ontwikkeling, mooie 
baan! 
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Pleinindeling 
Door de verhuizing van de collectie en 
Forumpartners sluit de oorspronkelijke fysieke 
pleinindeling (Plein Gezondheid en Welzijn, 
Plein Educatie etc.) niet meer aan bij de nieuwe 
situatie. Deze pleinindeling was ooit bedacht 
om Zoetermeerders de weg te laten vinden in 
het Forum, maar kan nu niet meer gehanteerd 
worden. Dit is ook minder nodig, omdat het Forum door de verhuizing overzichtelijk is geworden 
voor bezoekers. Daarom laten we de pleinindeling los in de communicatie naar bezoekers. In de 
loop van de verbouwingsperiode zal nieuwe bewegwijzering worden aangebracht in het Forum. 

Forumwebsite en Facebookpagina 
Behalve de fysieke indeling verandert ook de online aanwezigheid van het Forum.  
De websites van Forum en bibliotheek gaan dit voorjaar geïntegreerd worden en dit geldt ook voor 
de Facebookpagina’s. 
Wij hebben in de jaren dat we nu open zijn geconstateerd dat de plaatsing van het Forum-
samenwerkingsverband op een aparte, eigen website minder voordelen biedt dan verwacht en dat 
dit voor veel inwoners zelfs verwarring wekt. Bovendien kan het samenwerkingsverband hierdoor 
minder profiteren van het grotere bereik van de bibliotheek. We verwachten dat een geïntegreerde 
website veel duidelijker is voor de inwoners, dat partners hier dienstverlening effectiever onder de 
aandacht kunnen brengen en dat dit meer bezoekers zal trekken (zowel fysieke als 
websitebezoekers). 
Het Forum-samenwerkingsverband krijgt op die geïntegreerde website vanzelfsprekend een 
duidelijk zichtbare plek. Ook in onze publieksnaam en ons logo wordt het Forum opgenomen, 
zodat het vanaf dat moment altijd zichtbaar is in alle communicatie, in plaats van alleen in 
specifieke communicatie over het Forum. Wij duiden ons voortaan aan met Bibliotheek Forum 
Zoetermeer. De URL van het Forum blijft gewoon bestaan en zal gaan verwijzen naar die 
geïntegreerde website. 
 

  



 

   Nieuws   Informatie   Tips 
 

In onze vorige EXTRA Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds 

actueel zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden. 

Adviezen: www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 

Meer informatie is te vinden op: rijksoverheid.nl/coronavirus   

 

 

Vaccineren uitgelegd in 5 talen 

Hoe kun je testen op corona?  
Wat is quarantaine?  
Hoe werkt de CoronaMelderApp en wat is het vaccin tegen het coronavirus?  
Steffie legt het op Oefenen.nl allemaal eenvoudig uit in het Turks, Engels, Pools, 
Roemeens en Bulgaars.  
Oefenen.nl is gratis voor particulieren.  
Bibliotheken, scholen, bedrijven, asielzoekerscentra en andere instanties betalen 
voor extra features.  

http://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

          

Stichting EcoWare Doelstelling: Het oprichten en in stand houden van een 

leerwerkbedrijf, dat zich toelegt op het geschikt maken voor hergebruik van zaken, waaronder ICT, 
fietsen en aanverwanten, met het doel deze te verspreiden onder mensen die een uitkering 
hebben of zich in een soortgelijke situatie bevinden, om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun 
welzijn te verbeteren en het verrichten van soortgelijke activiteiten met een zelfde doel. De 
stichting heeft niet het oogmerk winst te maken. 

Computers: In onze computerwerkplaats krijgen gebruikte computers 
en randapparatuur, zoals beeldschermen en printers, een tweede leven. 
Na grondig wipen, testen, eventueel repareren, upgraden, 
schoonmaken en installeren zijn de computers klaar voor hergebruik. 
De computers die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar 
maatschappelijke doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld scholen, stichtingen, 
verenigingen en mensen in de minima 
(Zoetermeerpashouders).  
Een deel van de computers gaat naar 

deelnemers aan een reïntegratietraject, om op die manier het 
solliciteren te vereenvoudigen. 
Een andere instelling die gebruik maakt van de computers is 
Stichting Leergeld om kinderen van gezinnen in een 
achterstandssituatie van een computer te voorzien. 
Bent u geinteresseerd? U bent van harte welkom in onze showroom. 

Werken aan werk: Werken aan Werk is bedoeld voor mensen met een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. EcoWare heeft hierin een tweedeling gemaakt, 
namelijk jongeren van 18 tot 27 jaar en kandidaten ouder dan 27 jaar. 
EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van 
werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar 
reguliere arbeid. 
Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode 

met nog eens drie maanden verlengd worden. Trajectprijs voor de eerste drie maanden en een 
eventuele verlenging van drie maanden Werken aan Werk is op aanvraag verkrijgbaar. 

Fietsen: In onze Fietsenwerkplaats worden 
gebruikte dames-, heren- en kinderfietsen 
volledig opgeknapt. Daar waar nodig worden 
onderdelen vervangen of gerepareerd. Alle 
fietsen worden gecontroleerd op veiligheid en 
zijn na reparatie technisch weer in prima 
staat. De fiets wordt goed schoongemaakt 
om vervolgens een plek te krijgen in onze 
showroom. De fietsen die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar 
maatschappelijke doelgroepen zoals sociale minima (Zoetermeerpas) en deelnemers aan een 
reïntegratietraject. Hiermee wordt dan direct de drempel van vervoer weggenomen. 
Een andere stichting die gebruik maakt van de fietsen is Stichting Leergeld om kinderen van 
gezinnen in een achterstandssituatie van een fiets te voorzien. 
Bent u geinteresseerd? U bent van harte welkom in onze showroom 

Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare 
Wattstraat 58, 2723 RD  Zoetermeer, 079-3436020  
E-mail: Info@ecoware.nl website: www.ecoware.nl  

mailto:Info@ecoware.nl
http://www.ecoware.nl/


 

Zo worden vluchtelingen betekenisvol in Nederland 
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot 
hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. 
Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op 
hun eigen niveau. Begeleiding is daarom van groot belang. Dáárom het UAF. 
Dit doet het UAF 
- Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen studenten en professionals financieel, bij hun 
studie(keuze) en het vinden van een baan. 
- Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar 
loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim 
samen te werken boeken we het snelst resultaat. 

Begeleiding. We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een 

duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om 
talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten. 
Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze 
partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. 
Bijvoorbeeld door slimme maatwerkroutes te ontwikkelen waarbij leren en werken hand in hand 
gaan. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en 
advies. 
In 2020 konden we 1.144 nieuwe aanvragen honoreren, ongeveer evenveel als een jaar eerder. 
Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat 
aansluit bij hun talenten en ambities. Lees verder op www.uaf.nl/successen 

Financiële steun. We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of 
professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een 
schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met 
professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers 
en reiskosten. 

Belangenbehartiging. We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken 
samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor 
vluchtelingen zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de 
samenleving.  

Twee praktijkvoorbeelden: 
1. Vijf jaar lang blokken voor één doel: werken als tandarts, Hamzah Eiz Aldin (29, uit Syrië) 
kwam in 2015 met een afgeronde opleiding Tandheelkunde naar Nederland. Maar om hier als 
tandarts aan de slag te kunnen moest hij eerst het medisch assessment afronden, een lang 
proces met veel examens. Vijf jaar later is het zover: Hamzah heeft alle toetsen gehaald en werkt 
als tandarts in een praktijk in Zaandam. ‘Soms studeerde ik twaalf uur per dag. Het was zwaar, 
maar ik wilde voor mijn droom vechten. Het belangrijkste is dat je gelooft in jezelf.’ 
Het UAF adviseerde Hamzah tijdens de assessmentprocedure en bood financiële steun.  
 
2. Tot op de dag: autobiografie van Mardjan Seighali, Hoe is het wérkelijk om te moeten 
vluchten en in een onbekende omgeving opnieuw te beginnen? Mardjan Seighali deelt haar 
persoonlijke verhaal in Tot op de dag. Mardjan vluchtte in 1990 uit Iran en geeft nu leiding aan 
het UAF, de organisatie waarvan ze zelf 28 jaar geleden steun kreeg.  
Tot op de dag is een intiem en hoopgevend boek over de zoektocht naar vrijheid in een 
onbekend land, volwassenwording, identiteit en een grensoverstijgende liefde. 

Tel: 030 - 252 08 35, Email: info@uaf.nl Newtonlaan 71 3584 BP in Utrecht 
Postbus 14300 Utrecht 3508 SK, website:www.uaf.nl 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuaf.cmail20.com%2Ft%2Fi-l-miyudud-jubgduli-t%2F&data=04%7C01%7C%7C122c31d6eb1f4ea7727c08d8c3b889d5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637474544634365019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3ypLoYm4VbQCERzuO%2Fl4rYHMJ3r8GEaaCutewoIDjr8%3D&reserved=0
tel:030%20-%20252%2008%2035
mailto:info@uaf.nl
http://www.uaf.nl/


 
 

8 maart 2021 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De gemeente Zoeterneer heeft aan de Bibliotheek 
Zoetermeer gevraagd om samen met partners uit maatschappelijk, educatieve en culturele hoek 
een mooi programma samen te stellen. 
  
Een werkgroep bestaande uit Stadstheater Zoetermeer, Stichting Piëzo, Gilde SamenSpraak, 
gemeente Zoetermeer en de Bibliotheek Zoetermeer is enthousiast aan de gang gegaan. 
Het thema van de Internationale Vrouwendag is dit jaar: ‘Invloed met Impact’.  
Een thema dat positiviteit uit dient te stralen. Vrouwen spelen daarin een 
sleutelrol: samen gaan wij de verharding in onze maatschappij tegen.  
Niet in problemen denken maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden.  
 
Gelet op alle uitdagingen die 
Covid-19 met zich meebrengt, 
hebben we een plan bedacht 
om Coronaproof invulling 
tegeven aan dit thema.  
We organiseren een grote 
SocialMedia fotoactie en 
zetten Zoetermeerse vrouwen 
op deze manier in de 
schijnwerpers.  
We geven vrouwen een 
podium om te laten zien waar 
ze trots op zijn. 
25 Zoetermeerse vrouwen worden op de foto gezet door een fotograaf en deze foto's worden 
gedeeld via een pagina op de website van de Bibliotheek en via Social Media onder de hastag 
#TrotseZoetermeerseVrouwen. 
Gilde SamenSpraak heeft een aantal van deze 25 vrouwen voorgesteld, waaronder een aantal 
taalmaatjes en ons teamlid Roula Bakir. Deze dames doen allemaal mee.  
  
Op 8 maart lanceren we de fotopagina en we hopen dat dat het begin is van een actie waarbij 
vrouwen zelf gaan delen op SocialMedia waar ze trots op zijn.  
Trots zijn op alles waar ze als vrouw voor staan. Trots zijn op mantelzorg, op werk in het 
onderwijs, op moederschap, op bereikte sportprestaties, op het opbouwen van een leven in een 
ander land, op het combineren van werk met thuisonderwijs en nog veel meer. 
 
We hebben het volgende doel  geformuleerd: Zoveel mogelijk Zoetermeerse vrouwen bereiken en 
uitstralen dat  vrouwen trots mogen zijn op zichzelf.  We vragen vrouwen om een foto van zichzef 
te plaatsen en te beschrijven in maximaal 75 woorden waar ze trots op zijn. Foto;s kunnen 
geplaatst worden op Instagrampagina en facebookpagina #TrotseZoetermeersevrouwen. 
 
 



 

            Waarom praten beter werkt dan regels leren 

Zo snel mogelijk en zo goed mogelijk 
Nederlands leren, dat is wat 
anderstaligen graag willen. Wat kun je 
hierin als taalvrijwilliger betekenen?  
Wat werkt wel in taalcoaching en wat 

niet? Wat kunnen we wel en niet met 
grammaticaregels? Hoe ga je om met deelnemers 
die jou van alles over grammatica vragen?  
In dit artikel legt Carola van der Voort, expert 
taaldidactiek NT2 en NT1, uit wat je als 
taalvrijwilliger het beste kunt doen.  
Haar belangrijkste tip:  

‘Laat ze de oren van je hoofd kletsen!’. 

Het doel is communiceren. Veel deelnemers (en als we eerlijk zijn, soms ook wijzelf …) hebben het 

idee dat een taal leren ook of vooral betekent: grammaticaregels leren. Soms gaat dat zelfs zo ver: 
 het kennen van de regel is het doel van de taallessen. Leerlingen oefenen bijvoorbeeld eindeloos met 
invuloefeningen en komen niet aan praten toe. 
Zo ging het vaak op school, zeker in de thuislanden van veel deelnemers. Maar ons doel is dat natuurlijk 
niet. Dat is vlot kunnen communiceren in het Nederlands; het gaat om een vaardigheid ontwikkelen.  
Daarbij kunnen grammaticaregels een houvast zijn, maar die zijn in de taalcoaching niet het belangrijkste. 

Een effectieve aanpak. In dit artikel laten we zien wat je het beste kunt doen en wat minder goed werkt. 

We laten zien hoe je kan zorgen dat de deelnemers steeds beter Nederlands spreken, zonder al te direct in 
te gaan op grammaticaregels. We geven daarbij steeds een uitleg.  
Die uitleg is ook handig voor je deelnemers. Gebruik die om je aanpak te verduidelijken, zodat ze begrijpen 
wat je wel doet en wat niet en waarom. 

‘Let bij het oefenen op de inhoud en niet op de grammatica’. 

Waarom? Stel je voor een deelnemer zegt: Ik gisteren lekker gewandeld. Die zin is grammaticaal niet 

goed, maar je begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Dat is in het dagelijks leven en in de taalcoaching het 
allerbelangrijkste: begrijp je elkaar? Taal is bedoeld om contact te maken en boodschappen over te 
brengen. Het draait om begrijpen en begrepen worden, om de inhoud; grammaticafouten zijn daarbij 
meestal niet zo storend voor het begrip. 
Ga zo’n zin daarom niet corrigeren of zeggen: ‘Dat is niet goed. De best ingewikkelde grammaticaregel 
helpt een deelnemer niet meteen verder. Sterker nog: als je in de taalcoaching met zo’n regel komt, kan het 
een echt gesprek belemmeren. Laat dat dus gewoon liggen: het komt eventueel wel in de taalles, als de 
deelnemer daaraan toe is en als hij of zij er wat aan heeft. 

Wat zeg je tegen een deelnemer? En als een deelnemer nu vaak om uitleg van een grammaticaregel 

vraagt? Leg dan uit dat het bij het leren van een taal vooral om doen gaat, om heel veel oefenen van een 
vaardigheid, en dat je in de taalcoaching daarom vooral met praten wil oefenen. Dat dat het 
allerbelangrijkste is.  
Vertel ook dat je niet op grammaticafouten zult letten, maar het juist wel zal zeggen als je hem of haar niet 
begrijpt. 
 

Focus op inhoud. Focus dus op de inhoud van wat iemand zegt (of schrijft). Vraag ook om 

verduidelijking als je iets niet begrijpt; net als je met een Nederlandssprekende praat. Doe dat gewoon door 
te vragen  
‘Wat bedoel je?’.  
Je zult zien dat een deelnemer dan zelf probeert om iets op een andere manier te zeggen en zoekt naar 
woorden en zinnen, omdat hij of zij contact wil hebben en begrepen wil worden.  
Zo oefent de anderstalige op een heel natuurlijke manier met de grammatica en de woorden van de 
taal. Zo’n aanpak is stimulerend en neemt eventuele spreekangst weg. 



 

Fouten horen bij een fase. Je vraagt je misschien af: ‘Maar komt het dan ooit wel goed? Blijven 

mensen dan die grammaticale fouten niet altijd maken?’ Het antwoord is: ‘Ja, het komt goed’. Mensen gaan 
zinnen steeds beter vormen, net als kinderen, als ze eraan toe zijn. Vertrouw hierop. Maar let wel op: dat 
lukt alleen als ze veel goede taal horen of lezen, veel oefenen en als ze door veel contact met 
Nederlandssprekenden, automatisch, feedback krijgen. Net als bij kinderen die hun moedertaal 

leren…Zorg voor heel veel gesproken en geschreven taal 
die net boven het niveau van de deelnemers zit 

Waarom? Een deelnemer leert de taal het snelst door veel te 

luisteren en te lezen. Dat gaat het beste als die taal aangepast is 
aan zijn of haar niveau: niet te makkelijk en niet te moeilijk, net 
boven het eigen niveau. Iemand leert dan door de context en de 
situatie vanzelf veel woorden en pikt onbewust de 
grammaticaregels op. 
 

Moedertaal en tweede taal. Vergelijk hoe het gaat bij kinderen die hun moedertaal leren.  

Dat gaat ongeveer net zo. Je praat vanaf de geboorte tegen kinderen in gewone, eenvoudige, 
grammaticaal correcte zinnen; kinderen slurpen dan veel taal op en gaan die later zelf gebruiken.  
Eerst nog losse woorden, dan zinnen die nog niet helemaal grammaticaal correct zijn en dan steeds 
correctere en langere zinnen. 
Let maar eens op de fouten die de deelnemers maken: die lijken veel op de ‘fouten’ die kinderen maken. Ze 
laten woorden weg (Ik geen werk, In weekend buiten wandelen ), ze vervoegen de werkwoorden niet of niet 

goed (Ik loopte naar huis), enzovoort. 

Stappen bij het verwerken van taal. Het is handig om te weten hoe het proces van verwerken van de 

taal om je heen (de zogenaamde ‘input’) gaat. 
Stap 1: Je hoort of leest taal. 
Stap 2: Je verwerkt die taal in je hoofd, onbewust. Je destilleert woorden en zinnen en grammaticaregels uit 
die taal. 
Stap 3: Je gebruikt die taal zelf. Daarbij gebruik je nooit dezelfde woorden en zinnen, maar altijd een 
‘vereenvoudigde versie’. Je maakt fouten en zondigt tegen de regels. 
Het niveau van wat er in stap 3 uitkomt (de output) is altijd lager dan het niveau van wat er in stap 1 
binnenkomt. Een taalleerder kopieert de input nooit foutloos, dat lukt gewoon niet, net als dat bij kinderen 
niet lukt. Die praten ook niet meteen in grammaticaal perfecte volzinnen. Dat is normaal. Zo gaat 
taalverwerving: iedere keer komt iemand een stap verder, maar het gaat niet in één keer goed. 

Een rijk taalaanbod. Bied als taalcoach dus heel veel goede taal aan. Door luisterteksten en leesteksten 

en door zelf in goed, grammaticaal correct Nederlands te praten; net boven het niveau van de deelnemers. 
Zo geef je volop de mogelijkheid om woorden, zinnen en grammaticaregels uit die taal te destilleren. Een 
vaak onbewust proces dus. 

Laat heel veel oefenen met spreken, met het gebruiken van de taal. Laat deelnemers zich 
geen zorgen maken over de grammatica. 

Waarom? Een taal leren is een vaardigheid ontwikkelen. Dat gebeurt door iets veel te doen.  

Niet door aan grammatica te denken. Grammaticaregels kunnen je benauwd maken, bang om fouten te 
maken en kunnen dan belemmerend werken. 
Vergelijk bijvoorbeeld ook hoe je zwemmen leert. Je krijgt een korte uitleg over de zwembeweging  
(‘de regels’) of iemand doet die voor en dan ga je oefenen. Misschien houdt iemand je eerst vast, of je 
gebruikt eerst bandjes, maar je gaat wel zelf aan de slag. Je moet het doen. 

Zelfvertrouwen en fouten maken. Om een taal te leren is zelfvertrouwen en durf van het allergrootste 

belang. Durf om fouten te maken en te experimenteren met de taal. 
Stimuleer dat zelfvertrouwen op alle mogelijke manieren.  
Doe dat vooral door veel te prijzen en zeker ook door fouten te laten ‘lopen’.  
Stimuleer de deelnemers om zich geen zorgen te maken over ‘goed ’of ‘fout’.  
Fouten horen er immers bij; die laten eigenlijk gewoon zien dat iemand aan het leren is.  
Net als bij kinderen dus die hun moedertaal leren. 



 

De oren van je hoofd. Laat dus in een veilige situatie volop oefenen. Laat ze de oren van je hoofd 

kletsen. Zo is taalcoaching een prachtige aanvulling op een eventuele taalles. In die les wordt vaak wel 
aandacht besteed aan grammaticaregels; met een taalcoach hebben deelnemers alle tijd om te oefenen. 
Ze passen toe wat ze (deels onbewust) hebben geleerd en gebruiken dan woorden, zinnen en 
grammaticaregels die (in de les of daarbuiten) zijn aangeboden en verwerkt.  
Als taalcoach ben je het zwembandje … 

Besteed veel aandacht aan woorden en frequente zinnen. 

Waarom? Woorden zijn de kern; zonder woorden kun je niets.  

Ook met losse woorden kan je al wat bereiken; denk aan kleine kinderen 
die de taal nog aan het verwerven zijn en aan jezelf in een land waar je 
de taal niet van spreekt. Je wilt dan weten hoe iets heet en niet perse hoe 
je een grammaticaal correcte zin kunt maken. Ook frequente zinnen 
(Hoeveel kost dat?, Mag ik van u een brood?, enzovoort) zijn handig: je 
kunt ze uit je hoofd leren en in veel situaties gebruiken. Het is dan helemaal niet belangrijk om te weten dat 
dit vraagzinnen zijn en dat in vraagzinnen het werkwoord voorop staat en dat Mag van het 
hulpwerkwoord mogen komt, enzovoort. 

Reik woorden en handige zinnen aan. Help de deelnemers als ze aan het praten zijn (of achteraf) 

met het vinden van de juiste woorden en reik ze handige, frequente zinnen aan. 
Bij het praten zoeken deelnemers zelf aldoor naar de juiste woorden en zinnen. Daar kunnen ze vaak niet 
opkomen of ze kennen ze niet. Als je die woorden en zinnen dan aanreikt of laat opzoeken, worden ze 
meestal goed onthouden. Dat leidt snel tot succes en vergroting van de taalvaardigheid. Veel meer dan 
kennis van grammaticaregels. Veel deelnemers hebben niet zo veel aan die kennis; er is een kloof tussen 
wat ze kennen of weten en wat ze gebruiken.  
Ze zetten de regels die ze geleerd hebben niet om naar goed gesproken Nederlands.  
De taal leren ze door te doen, met vallen en opstaan. 

Werk met modellen en niet met grammaticaregels. 

Waarom? Vanaf een bepaald niveau, bijvoorbeeld A2, kan het wel zin hebben om te wijzen op de 

grammatica in een zin. Doe dat door te laten zien hoe een zin beter kan door te ‘modelleren’.  
Je geeft dan geen losse grammaticaregel, maar je geeft het goede voorbeeld, een soort ‘model’.  
Dit kan een handige manier zijn om aandacht te besteden aan grammaticale correctheid, zeker bij wat 
hoger opgeleiden die vaak meer regelbewust zijn. Zeg dan niet meteen wat er grammaticaal niet correct is 
en hoe het wel moet; laat iemand zelf proberen te ontdekken wat er niet goed is en dit dan verbeteren.  
Zeg bijvoorbeeld: ‘Luister eens naar mijn zin: Ik heb gisteren lekker gewandeld. Jij zei: Ik gisteren lekker 
gewandeld. Hoor je een verschil? Hoe kan de zin anders? Hoe kan je hem verbeteren?’ enzovoort.  
Een deelnemer kan dan, bewust of minder bewust, terugvallen op een grammaticaregel die hij of zij al kent. 
Dat is veel effectiever dan regels geven en los te laten oefenen met regels. 
Doe dit, als je het doet, heel duidelijk en niet even ‘en passant’. Dan komt het niet binnen. 
 
Kies bewust. Let niet op alle grammaticale fouten tegelijk. Kies een of twee punten en kies die heel 

bewust. Leg vooral niet op alle slakken zout. Sluit aan bij wat iemand zelf al aan het uitproberen is en waar 
iemand aan toe is. Als iemand nog maar net begonnen is met de taal te leren, heeft het geen zin om 
aandacht te vragen voor het maken van een samengestelde zin of voor scheidbare werkwoorden, 
enzovoort. Loop vooral niet vooruit op de grammatica die in de formele taalles aan de orde komt. 
 
Wat als ik de regel zelf niet ken? Het is logisch als je de grammaticaregel zelf niet kent en dat is ook 

niet erg. Van jongsaf heb je de taal geleerd doordat ouders en/of verzorgers die taal tegen je spraken en 
later door naar school te gaan en te lezen. Thuis en op school zei niemand tegen je: ‘In de bijzin staat de 
persoonsvorm achterin de zin’ (bijvoorbeeld: Ik ga vandaag niet naar school, omdat ik ziek ben). Die regel 
heb je zelf, onbewust, opgepikt uit de aangeboden taal. Die regel ken je dus vaak helemaal niet, maar je 
past hem wel toe. Als taalcoach hoef je die regel ook niet te kennen: het is al meer dan voldoende als je 
hoort of ziet dat er iets niet klopt en je dan een goed voorbeeld kan geven, een model. 

Voor wie verder wil lezen: 
Vermeer, A. De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren. In: Bossers, B., Kuiken, F. & Vermeer, 
A. (red.) Handboek Nederlands als tweedetaal in het volwassenenonderwijs. (2015). Coutinho. 



 

“Deel Syrische vluchtelingen overweegt terugkeer:  
‘Kunnen in Nederland niet ademen’.” 
 

Medio februari stond er een artikel in het AD “Deel Syrische vluchtelingen overweegt 
terugkeer: ‘Kunnen in Nederland niet ademen’”. 
Op de titel afgaand moest de redactie zijn wenkbrauwen fronsen. 
Er doemen dan gelijk vragen op; waarom, wat is de werkelijke reden, zorgen wij zo 
slecht voor onze Syrische medemensen? etc. 
Na lezing wordt het al snel duidelijk dat er sprake is van 2,3% van de in het totaal 
circa 70.000 vluchtelingen. Van deze 2,3% is het alleen duidelijk dat ze naar elders 
vertrokken zijn; dat hoeft dus geen Syrië te zijn, maar die mensen kunnen ook 
elders in de wereld naar familie of kennissen vertrokken zijn.  
Zo word je makkelijk door een krantenkop op het verkeerde been gezet. 
Hieronder volgt ter informatie het gehele artikel. 
 

Als Nader* met zijn taxi door de 
straten van de hoofdstad Damascus 
rijdt, denkt hij eigenlijk nooit meer 
aan Nederland. ,,Hier kan ik weer 
genieten van het leven, dat lukte me 
in Nederland niet. Daar bleef 
iedereen me zien als vluchteling, 
hier voel ik me weer de leider van 
mijn gezin.”  

Nader en zijn vrouw en drie kinderen 
vluchtten in 2016 voor de 
burgeroorlog vanuit Syrië naar 
Nederland en kregen hier een 
verblijfsvergunning. Maar hoewel de 
oorlog in Syrië nog niet voorbij is, 
keerde het gezin een jaar geleden 

weer terug naar Damascus. Ze hadden heimwee en voelden zich in Nederland eenzaam en 
onbegrepen. ,,Ik ben gevlucht vanwege de onveiligheid in Syrië, maar dat wil niet zeggen dat ik 
geen verstand heb. Dat begreep niet iedereen in Nederland.” 

Meerderheid wil blijven 
De terugkeer van asielzoekers naar 
Syrië is een beladen onderwerp.  
Sinds 2014 kregen meer dan 70.000 
Syriërs een verblijfsvergunning in 
Nederland.  
In recent onderzoek gaf een grote 
meerderheid van hen aan hier te 
willen blijven.  
Ook nu melden zich nog elke maand 
enkele honderden Syriërs in 
Nederland voor asiel. 

 

Het verwoeste 
Yarmouk, waar vooral 
Palestijnse 
vluchtelingen 
woonden. Het gebied 
werd zwaar bestookt 
door het 
regeringsleger in hun 
jacht op gewapende 
groepen. De foto is 
genomen in december 
2020.  

 

Inwoners van Damascus winkelen in de 
wijk Al-Qassaa in Damascus.  

https://www.ad.nl/binnenland/deel-syrische-vluchtelingen-overweegt-terugkeer-kunnen-in-nederland-niet-ademen~a01a1124/180273972/
https://www.ad.nl/binnenland/deel-syrische-vluchtelingen-overweegt-terugkeer-kunnen-in-nederland-niet-ademen~a01a1124/182125307/


 

Ondertussen bepleiten enkele politieke partijen in Nederland juist de terugkeer van de Syriërs.  
De PVV zette het vorige maand nog in het verkiezingsprogramma, ook Forum voor Democratie wil 
dat de Syriërs teruggaan. 

Vooralsnog stuurt Nederland 
niemand gedwongen terug naar 
Syrië, het land heeft ‘onveilig’ als 
beoordeling gekregen.  
Het alomvattende oorlogsgeweld 
van de afgelopen jaren mag dan 
geluwd zijn, er woedt nog steeds 
een burgeroorlog in het 
noordwesten van het land.  
Ook terreurorganisatie IS pleegt nog 
aanslagen.  
Daarnaast maakt Nederland zich 
zorgen over het schenden van de 
mensenrechten door zowel de 
Syrische staat als andere 
groeperingen. Wel kunnen Syriërs 

op vrijwillige basis terugkeren, daarbij kunnen ze om (financiële) hulp van Nederland vragen.  
 
,,We krijgen dagelijks telefoontjes van Syriërs die nadenken over terugkeer.  
Het zijn mensen die heimwee hebben of die niet in Nederland kunnen aarden.  
Mensen die het gevoel hebben dat ze hier niet kunnen ademen”, zegt Hiran Ali, van de 
terugkeerorganisatie Solid Road. ,,Sommige mensen komen hier niet toe aan inburgeren, omdat 
ze in Syrië eigenlijk nog niet zijn uitgeburgerd. Ze zijn vanuit een oorlogssituatie hierheen 
gekomen, kampen soms nog met trauma’s en worden daar nauwelijks mee geholpen.”  
Wat ook vaak meespeelt: problemen bij het vinden van werk in Nederland. ,,En veel mensen die 
wel werk vinden, krijgen een baan die ver onder hun niveau is.” 

Solid Road is een van de twee 
gesubsidieerde, particuliere 
organisaties die Syriërs helpt bij 
terugkeer. Via de organisatie zijn in 
2019 acht mensen teruggegaan. In 
een groot deel van 2020 lag terugkeer 
stil door de reisbeperkingen vanwege 
de coronapandemie. Inmiddels komen 
de aanvragen weer binnen, stelt Ali. 
,,Er staan nu tien mensen op de 
wachtlijst.” 
Hoeveel Syriërs er in totaal zijn 
teruggegaan, is lastig vast te stellen. 
De Dienst Terugkeer & Vertrek, 
onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, meldt in 2019 en 2020 steeds zo’n tien 
Syriërs te hebben geholpen bij hun reis door vliegtickets te boeken. Het zijn (deels) dezelfde 
mensen die Solid Road heeft begeleid. 

Verblijfsvergunning kwijt 
Maar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) becijferde vorig jaar dat ‘van alle Syriërs die 
tussen 2014 en 2016 in Nederland een verblijfsvergunning ontvingen, halverwege 2018 ongeveer 
2,3 procent uit Nederland was vertrokken.” Waar die 1355 mensen naar toe zijn gegaan, Syrië of 
een ander (Europees) land, is niet onderzocht. Mogelijk meldt niet iedereen zijn terugreis direct: 
wie aantoonbaar terugkeert naar Syrië raakt zijn Nederlandse verblijfsvergunning in principe kwijt. 

Het verwoeste 
Yarmouk, een 
buitenwijk van 

Damascus 

Vluchtelingen wachten bij het checkpoint 
om het Yarmouk-vluchtelingenkamp in 
Damascus in te mogen.  

 

https://www.ad.nl/binnenland/deel-syrische-vluchtelingen-overweegt-terugkeer-kunnen-in-nederland-niet-ademen~a01a1124/182125337/
https://www.ad.nl/binnenland/deel-syrische-vluchtelingen-overweegt-terugkeer-kunnen-in-nederland-niet-ademen~a01a1124/179772481/


 

Solid Road hielp ook Nader en zijn gezin bij hun terugkeer naar Damascus.  
,,Via onze partnerorganisatie in Syrië hebben we ervoor kunnen zorgen dat Nader een taxi heeft 
kunnen aanschaffen. Overdag is hij nu taxichauffeur, ‘s avonds privéchauffeur voor mensen van 
hulporganisaties. Hij heeft zijn leven weer kunnen oppakken.” 

Opgepakt en verhoord 
Toch is terugkeer naar Syrië ingewikkeld. Want de oorlog in Syrië mag dan geluwd zijn, het Assad-
regime is nog steeds aan de macht. Syriërs zijn bang na terugkeer door een van de vele beruchte 
veiligheidsdiensten te worden opgehaald voor ‘verhoor’. Of alsnog in militaire dienst te moeten en 
naar een van de overgebleven fronten te worden gestuurd.  
Het Syrian Network for Human Rights becijferde dat zeker tweeduizend Syriërs na terugkeer uit 
buurlanden als Libanon of Jordanië werden gearresteerd en dagenlang werden verhoord.  
,,Er zijn best mensen die terug willen, maar niemand weet zeker of hij wel of niet op een lijst van 
een geheime dienst daar staat en of dat problemen kan opleveren”, zegt een bron bij een 
hulporganisatie. 

Solid Road stelt altijd expliciet na te vragen of er bij hun klanten iets speelt vanuit het verleden. 
,,Wij willen niet dat mensen worden opgepakt na terugkeer. Dat is niet goed voor hen en niet goed 
voor het Nederlandse beleid”, zegt Hiran Ali. ,,Niemand die via ons is teruggegaan heeft 
problemen gekregen.” Solid Road houdt nog zeker twaalf maanden na aankomst contact. 
  

Onderhandelen met Assad 
Nederlands grootste partnerorganisatie bij vrijwillige 
terugkeer, de IOM (Internationale Organisatie voor 
Migratie), assisteert vooralsnog niet bij terugkeer naar 
Syrië. Officiële reden is dat Syrië nog te gevaarlijk is. 
Officieus lijkt mee te spelen dat bij terugkeer via de IOM 
Nederland de verbroken banden met het regime van 
Assad, die beschuldigd wordt van vele oorlogsmisdaden, 
weer zou moeten aanhalen. 

,,Ik was niet bang om terug te gaan en heb hier geen problemen gehad”,  
laat taxichauffeur Nader vanuit Damascus weten. Wel een probleem: na acht jaar oorlog kampt 
Syrië met een grote economische crisis. ,,Het is een reden waarom veel mensen toch niet 
terugkomen. Maar ik kan mijn gezin hier in leven houden en dat voelt beter dan toen ik in 
Nederland was.” 
 
*De naam Nader is om veiligheidsredenen gefingeerd. De vragen die we hem hebben voorgelegd, zijn via 
Solid Road gegaan.        BRON: AD 16 februari 2021

 
 
 
Yvonne Bussche, directeur, projectleider 
mobiel: 06-27480885, e-mail: yvonnebussche@solidroad.nl 
Hiran Ali, projectmedewerker, spreekt Arabisch en Koerdisch 
mobiel: 06-85513703, e-mail: hiranali@solidroad.nl 
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Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

   

    

 


