
 

 

Taal & Toekomst: Informatie voor jongeren 

Ben je 16 jaar of ouder, volg je een MBO opleiding en wil je graag hulp bij de Nederlandse taal? 

En wil je je opleiding met succes afronden, ontdekken waar jij goed in bent of een stageplek 

vinden? Dan is het project Taal & Toekomst iets voor jou, dus lees gauw verder! 

 

 

 
 

Als je meedoet aan Taal & Toekomst krijg je een vrijwillige coach die je helpt bij: 

➢ Nederlands spreken en jezelf presenteren 

➢ Je talenten ontdekken 

➢ Nieuwe mensen ontmoeten  

➢ Verbeteren van je studievaardigheden 

➢ De weg vinden richting stage of werk 

 

Coach 

Je krijgt gedurende 6 maanden een vrijwillige coach. Jullie spreken 2 uur per week samen af. 

Bijvoorbeeld op school, bij jou thuis of in de bibliotheek. Samen met je coach leer je beter 

Nederlands. Ook leer je vaardigheden die belangrijk zijn voor je opleiding of je werk in de 

toekomst. Jullie gaan samen op zoek naar jouw kwaliteiten, je ontdekt hoe je nieuwe mensen 

kunt ontmoeten of je oefent samen een presentatie of een sollicitatiegesprek.   

 
Voor wie? 
Het project is voor MBO studenten van 16 tot 25 jaar. We hebben een beperkt aantal plekken per 

jaar. Het is belangrijk dat je een verblijfsstatus hebt en het Nederlands op minimaal A2 niveau 

beheerst. 

 
Hoe ziet het traject eruit? 
Na de aanmelding krijg je een kennismakingsgesprek met een medewerker van Taal Doet Meer. 

We gaan samen overleggen waar dit kennismakingsgesprek gaat plaatsvinden. In het gesprek 

kijken we of Taal & Toekomst bij je past. Als dat zo is, wordt er een passende coach voor je 

gezocht. Wanneer er een coach is gevonden, gaan jullie kennismaken. Na de kennismaking 

spreek je 6 maanden lang 1-op-1 met jouw coach af.  

 

Aanmelden: 
Laat aan je contactpersoon van het buurtteam of je docent weten dat je mee wilt doen met Taal & 

Toekomst. Samen vullen jullie het aanmeldformulier in. Een medewerker van Taal & Toekomst 

gaat daarna contact met je opnemen om het kennismakingsgesprek te plannen. Heb je vragen 

over Taal & Toekomst? Neem dan contact op via jeugd@taaldoetmeer.nl 

Amina (deelnemer):  

“Ik heb meegedaan aan Taal & Toekomst omdat ik mijn 

Nederlands wilde verbeteren en om te durven praten met 

mensen. Bijvoorbeeld op stage of in de winkels, en om leuke 

vrienden te ontmoeten. Het was een leuke ervaring! Ik ben niet 

meer bang om met andere mensen Nederlands te spreken en 

kom nu ook beter mee op school.  
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