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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor 
onze vrijwilligers  
  

Trainingen en webinars 
Stichting Het Begint met Taal heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor 

vrijwilligers en coördinatoren, zie het aanbod in de brochure voor trainingen en 

webinars. De inloggegevens kunt u opvragen bij info@gildedenbosch.nl. 

 
Vrijwilligersacademie 073  
Onder de naam Vrijwilligersacademie krijgen 1500 vrijwilligers in de week van 8 
april de mogelijkheid zich bij te laten scholen. Bij Avans Hogeschool zijn dan de 
hele week workshops te volgen. 
Bekijk het aanbod op https://vrijwilligersacademie073.nl/workshops/ 
Een aantal workshops is misschien voor u als taalcoachvrijwilliger interessant.   
Gilde stelt u in de gelegenheid u voor een van deze workshops  in te schrijven . 
De kosten (maximaal € 4,00 ) kunt u bij Gilde declareren. (Mocht u in het 
aanbod een workshop vinden die u van belang vindt voor uw werk als taalcoach 
stuur dan een email aan  info@gildedenbosch.nl om te verifiëren of deelname 
aan de door u gekozen workshop ook vergoed wordt).   
Voor deelname aan het workshopaanbod van de VrijwilligersAcademie073 
heeft u een account nodig. Heeft u nog geen account? Ga hiervoor naar 
‘account aanmaken’. Na het gratis aanmaken van uw account kunt u zich 
direct inschrijven. Heeft u al een account? Ga dan naar inloggen en schrijf u 
in. https://vrijwilligersacademie073.nl/   
 
Ad Appel  
Op internet vindt u gratis lesmateriaal: https://adappel.nl/lesmateriaal/a2-
inburgering. 

 

Stand van zaken Pilot 
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Project A2 naar B1 is begin januari gestart met 2 groepen van elk ca 15 

cursisten, begin februari is een derde groep gestart. De lessen worden verzorgd 

door docenten van Koning Willem 1 College. Ongeveer de helft van de 

deelnemers heeft werk. Samen met Vluchtelingenwerk zorgt Gilde voor een 

taalcoach voor de cursisten. Lonneke van de Wouw is bereid gevonden voor 

deze groep ( dus ca 20 coaches) ook ondersteuner te zijn, alle intake 

gesprekken te voeren en de koppelingen te maken en te begeleiden. Een deel 

van de coaches is afkomstig uit het bestand van Gilde, er hebben coaches 

gereageerd op de advertentie in december en via de vrijwilligerssite 

NLvoorelkaar zijn ook coaches geworven.  Begin maart is er een informatieve 

bijeenkomst voor deze coaches en is er ruimte voor het uitwisselen van de 

eerste ervaringen. 

Nieuwe coaches en ondersteuner 
We zijn nog steeds op zoek  naar nieuwe taalcoaches, zowel voor NT1 als 
voor NT2. Kent u mensen die hierin geïnteresseerd zijn, wijs hen dan op 
deze mogelijkheid.   
Ook zoeken we nog een nieuwe ondersteuner. 

  

Afscheid 
Na zich twee jaar volledig ingezet te hebben als coördinator voor Gilde heeft 
Cecile Ingenbleek onlangs afscheid genomen. Wij danken Cecile hartelijk voor 
alle verrichte arbeid en verwelkomen Lonneke van der Wouw als nieuwe 
coördinator. 
 
Wist u dat……..  

- deze en vorige nieuwsbrieven te vinden zijn in het archief op onze 
website.  

- veel taalmaatjes een gratis biebpas aanvragen en deze vervolgens nooit 
gebruiken. Misschien is het een goed idee om samen met uw taalmaatje 
eens naar de bibliotheek te gaan en te kijken wat er aan geschikt 
materiaal voorhanden is. 

- Gilde een nieuwe flyer heeft. Heeft u behoefte aan promotiemateriaal  
dan kunt u dat via uw ondersteuner opvragen. 

 

 


