
 
 

 

Informatie voor taalcoaches van het taalcoachproject Wereldbuur Amstelland 

 

Inleiding 

Wereldbuur is een taalcoachproject met vrijwilligers die anderstaligen en laaggeletterde 
Nederlanders helpen met het spreken, schrijven en lezen van de Nederlandse taal. Het project is 
verbonden met het Taalhuis Amstelland. Er zijn inloopspreekuren in de bibliotheek aan het 
Stadsplein 102 in Amstelveen. Daar krijgt de vrijwilliger algemene informatie over het 
taalcoachproject. Als besloten wordt door te gaan volgt een taalcoachtraject van maximaal 12 
maanden. 

 

Stap 1 - De intake van de taalcoach 

De taalcoach (TC) krijgt een intake gesprek met een bemiddelaar waarin informatie over het 
taalcoachtraject wordt gegeven. En waarin de TC aangeeft welke voorkeuren men heeft voor 
plaats en tijd, voor achtergrond van het taalmaatje. De TC vertelt meer over de motivatie om 
taalcoach te worden. 

 

Stap 2 - De proefkoppeling  

De bemiddelaar vindt een passend taalmaatje. Zij belt de TC op om de gegevens van het 
toekomstig taalmaatje te bespreken. De TC  krijgt een voorstel voor een koppelgesprek in de 
bibliotheek met de taaladviseur van het Taalhuis. De taaladviseur helpt u met het bepalen van het  
leertraject. Zij vult samen met uw taalmaatje  de “Ik kan stellingen” in. Dit helpt u om te weten waar 
uw taalmaatje aan wilt werken. De taaladviseur kiest ook lesmateriaal samen met u uit. U krijgt dit 
gratis mee naar huis. 
De TC ontvangt een mail met alle gegevens van het taalmaatje en de bevestiging van de afspraak 
voor het koppelgesprek. 
 

Stap 3 - U maakt een afspraak met uw taalmaatje 

De TC nodigt het taalmaatje uit voor het koppelgesprek met de taaladviseur. Als het niet lukt om 
samen op de afspraak te komen, maakt de TC een nieuwe afspraak. De TC belt hiervoor 
rechtstreeks met Barbara Meeuwig, de taaladviseur. Zij is altijd telefonisch bereikbaar en 
aanwezig iedere even week op donderdag en oneven week op dinsdag. De TC kan ook een 
voorstel mailen. Wij bevestigen of de afspraak past. 

 

Stap 4 - Het gesprek met de taaladviseur, uw taalmaatje en uzelf 

De taaladviseur kan helpen met materiaal dat past bij de leerwens van het taalmaatje. De TC krijgt 
dit materiaal gratis mee en kan daarna nieuw materiaal bestellen. Om te weten wat het taalmaatje 
bij de start van het coachingstraject al kan maken we gebruik van de “Ik kan stellingen”. Zo leert u 
elkaar in het 1e gesprek een beetje kennen en besluit u samen om te starten. 

 

  



 
 

Stap 5 - Na 4-6 weken proefkoppeling 

De bemiddelaar neemt na 4-6 weken telefonisch of per mail contact met de TC op om te horen of 
het coachingstraject naar wens verloopt. Dan wordt de koppeling definitief. 

 

Stap 6 - Evaluatie na 6 maanden, Verklaring Taalcoachingstraject Wereldbuur 

Een goed moment voor evaluatie. De bemiddelaar neemt per mail contact met de TC op en vraagt 
opnieuw de “Ik kan stellingen” in te vullen. De TC mailt deze terug. Zo kunnen zij beiden zien 
welke vorderingen het taalmaatje maakt. Voor de subsidie van het Taalhuis is het belangrijk, dat 
wij een “Verklaring Taalcoachingstraject Wereldbuur” kunnen overleggen.  

 

Stap 7 - Einde van het Taalcoachingstraject na 12 maanden 

Het is tijd om af te ronden. De bemiddelaar neemt telefonisch of per mail contact met de TC op.  
Aan het begin hebben zij samen gesproken over wat het taalmaatje wilde leren. Wij hopen dat zij 
hierin geslaagd zijn en dat beiden met een goed gevoel terug kunnen kijken op de samenwerking. 
Voor het taalmaatje kan dit het begin van een vervolgtraject zijn. Daarvoor kan het taalmaatje een 
gesprek aanvragen met de taaladviseur. De bemiddelaar vraagt de TC opnieuw taalcoach te 
worden. Zij gaat dan op zoek naar een nieuw taalmaatje. 

 

Ondersteuning en training  

Vanuit het Taalhuis wordt u ondersteund met lesmateriaal, taaladviezen en training: 

 Een algemeen informatiepakket, uitgereikt bij de intake  

 Lesmateriaal, uitgereikt door de taaladviseur bij uw start gesprek 

 De “Ik kan stellingen”, samen in te vullen met uw taalmaatje 

 Wekelijks de Startkrant per e-mail 

 Periodiek verdiepingsbijeenkomsten van 2,5 uur in de bibliotheek, aanbod ontvangt u per e-
mail 

 Basiscursus taalvrijwilliger, 4 ochtenden, aanbod ontvangt u per e-mail 

 

Inloopspreekuren 

Taalcoachproject Wereldbuur Amstelveen,  
Dinsdag 13.00-16.00 uur Andrea en Gonny 
Donderdag 13.00-16.00 uur Monica en Mia 
 
Taaladviseur: Barbara Meeuwig 
Dinsdag 11.00-18.00 uur oneven weken  
Donderdag 11.00-18.00 uur even weken 
Tel: 06-52641904 
E-mail: taaladviseur-amstelveen@rocva.nl 
  
Adres: Bibliotheek Amstelveen Stadsplein 
Stadsplein 102 1181 ZM Amstelveen 
Tel: 020-6414126 
E-mail: amstelveen@wereldbuur.nu 
Website: www.wereldbuur.nu 
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