
Kletsmaatjes: nieuwe 
vorm van taalcoaching 
blijkt succesvol

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Kletsmaatjes blijkt een  
succesvolle en laagdrempelige nieuwe - want  
online - vorm van taalcoaching voor nieuwkomers. 

heeft zich aangemeld voor Kletsmaatjes 
omdat ze door de Corona-maatregelen 
met niemand Nederlands spraken

wil sowieso door als taal-
coach, daarvan wil 1 op 3 
het liefst online door

NieuwkomersVrijwilligers

Eind maart 2020 lanceerde Stichting Het Begint 
met Taal het online taalcoachprogramma  
Kletsmaatjes om nieuwkomers in contact te  
brengen met een taalvrijwilliger.

www.kletsmaatjes.nl

Nederlandse taal
is verbeterd

durft (veel)  
meer te praten

Dit is veel jonger 
dan bij ‘gewone’ 

taalcoaching.
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Inhoud programma

Vrijwilligers zijn erg tevreden over de  
coördinatoren die hen begeleiden, ook  
waarderen ze de e-learning, materialen  
en webinars.

Leeftijd
Jonger dan 40 jaar
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Motivatie
(Top 5)

1. anderen willen helpen, 95%
2. graag iets nieuws proberen, 76%
3. nieuwe culturen leren kennen, 66%
4. meer tijd door de Corona-crisis, 62% 
5. het online is, 45%

praat ook nu alleen met zijn 
of haar vrijwilliger Nederlands 

De resultaten laten zien dat Kletsmaatjes een effectieve, nieuwe vorm van taalcoaching biedt, 
nieuwe doelgroepen bereikt en veel oplevert voor nieuwkomers en vrijwilligers. Het Begint 
met Taal wil zich dan ook inzetten om samen met haar landelijk netwerk online taalcoaching 
te laten groeien zodat nieuwkomers meer kans op deelname aan onze samenleving hebben.

Toekomst 

Nieuwkomers kúnnen nu 
Nederlands oefenen!

Vrijwilligers vinden Kletsmaatjes  
laagdrempelig én effectief!

1 tussen 27 maart en 9 juni 2020  |  2 De resultaten zijn gebaseerd op 551 gekoppelde respondenten (40%), waarvan 272 nieuwkomers en 279 vrijwilligers (9 juni 2020).
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en had er nog nooit van 
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Kletsmaatjes online is
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