
TAALSTAGE     TWiNburgering            

 

Inleiding en Doelstelling 

Als nieuwkomers naast of na hun taallessen niet in een Nederlandse (werk)omgeving verkeren, 

verloopt het leren van de taal moeizamer of zakt weg. 

Ook hebben mensen uit andere culturen soms geen idee wat werken in Nederland inhoudt of wat 

het werk in een bepaalde branche met zich meebrengt.  

 

De taalstage wordt ingezet door gemeenten die personen uit andere culturen middels een 

stage/werkplek  

• kennis willen laten maken met een bedrijf / branche 

• kennis willen laten maken met de werkcultuur in Nederland (+arbeidsritme) 

• de taalvaardigheid (binnen deze werkomgeving) willen bevorderen 

Voor velen betekende de taalstage een doorbreking van het isolement en het ontdekken van eigen 

kwaliteiten. Iedereen verbeterde de eigen taalvaardigheid. 

 

TWiNburgering zoekt de werkplek, begeleidt stagiaire en werkbegeleider met advies en coaching en 

geeft (taal) opdrachten aan de stagiaire. Het doel is het succesvol afronden van de taalstage.  

Als dit gebeurt (bijna altijd het geval) dan biedt het verkregen certificaat en/of de referentie een 

bewijsstuk dat kan helpen bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. 

 

Doelgroep: 

- Nieuwkomer/ statushouder, minimaal taalniveau A2, Participatieladder trede 3,4 en 5  

 

Productbeschrijving: 

AANMELDING: Gemeente meldt de kandidaat aan bij TWiNburgering: 

- Naam, contactgegevens en bijzonderheden kandidaat 

- Doel van de taalstage en wens m.b.t. werkplek/ bedrijf/ branche en aantal uren 

- Verwachtingen, voorwaarden en evt. belemmeringen van de kandidaat 

INTAKE: TWiNburgering maakt kennis met de kandidaat samen met zijn/ haar klantmanager: 

- Vaststellen leerdoelen van de kandidaat en benodigde ondersteuning 

STAGEPLEK en -CONTRACT: TWiNburgering zoekt een geschikte werkplek en maakt daar een 

afspraak met de kandidaat voor een kennismaking. Bij een ‘match’ worden afspraken gemaakt 

over taken en leerdoelen 

TAALTRAINING: optioneel in aanvulling op de stage voor een kleine groep tegen meerprijs. 

STAGE en EVALUATIES: TWiNburgering onderhoudt contacten met begeleider(s) en kandidaat en 

zet coaching en training in m.b.t. taalhandelingen en werknemersvaardigheden (met huiswerk) 

Aan het eind volgt een rapportage en advies voor een vervolgstap (met referentie en/of Certificaat) 

 

Tijdsduur: 3-20 uur per week (in overleg) gedurende 3-6 maanden (in overleg) 

Instroom: flexibel door het jaar heen in overleg. 

Rapportages: in overleg . Aan het eind  een ‘Rapportage en Advies’ 

Resultaat: De kandidaat heeft zijn/ haar taalvaardigheid (ook binnen de  branche) verbeterd en 

weet beter wat werken inhoudt binnen een bedrijf en in Nederland. Soms kan de stage overgaan in 

betaald werk of een reguliere opleiding of zijn contacten gelegd met Nederlanders die een netwerk 

hebben en/ of de kandidaat kunnen bijstaan in de zoektocht naar een zinvolle tijdsbesteding of 

werk. 

Maatwerk: er wordt in overleg met alle betrokkenen (gemeente, bedrijf, kandidaat) gekeken naar 

mogelijkheden van de kandidaat binnen de stage en daarna. 

Aanmelding via een aanmeldingsformulier of e-mail van de Uitvoeringsdienst van de gemeente. 

Kosten: Intake, werkplek zoeken, stagecontract opstellen: € 300,- Na aanvang stage 125,- per 

maand 

 

Contactgegevens organisatie 

TWiNburgering   www.twinburgering.nl  

Zwarteweg 13 

1405 AA Bussum    E-mail: info@twinburgering.nl 

Ellen:  Tel: 06-57029727      E-mail: ellen@twinburgering.nl  

Evelyn: Tel: 06-23015515 E-mail: evelyn@twinburgering.nl 
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