
 

 

Informatie voor taalmaatjes van het taalcoachproject Wereldbuur Amstelland 

 

Wat is het taalcoachproject Wereldbuur? 

Wereldbuur is een project met vrijwilligers die anderstaligen en laaggeletterde Nederlanders 
helpen bij beter Nederlands spreken, lezen en schrijven. Dus geen les, geen leraren. Wel 
aardige taalvrijwilligers, die wij taalcoach noemen. 

De taalcoaches van Wereldbuur krijgen voor hun inzet geen geld. Zij vinden het belangrijk én 
leuk om mensen te helpen met de Nederlandse taal. Zij maken gebruik van training en 
lesmateriaal van het Taalhuis Amstelland. 

 

        Voor wie is Wereldbuur? 

Iedereen die zonder tolk met ons kan praten. Als u dit nog niet kunt adviseren wij eerst op les 
te gaan. U kunt dan later een taalcoach krijgen. Als u moet inburgeren vinden wij het 
noodzakelijk, dat u inburgeringslessen volgt. U moet zijn ingeschreven in Amstelveen of 
Aalsmeer en van plan zijn in Nederland te blijven wonen. 

 

De 1e afspraak met uw taalcoach is in de bibliotheek 

Voor het 1e gesprek wordt u door de taalcoach uitgenodigd. Na de kennismaking krijgt u dan 
een start gesprek in de bibliotheek, samen met de taaladviseur van het Taalhuis. Het is 
belangrijk, dat u bij dit gesprek aanwezig bent. De taaladviseur helpt u met uw leertraject. Zij 
vult samen met u de “Ik kan stellingen” in. Dit helpt u om te weten waar u aan wilt werken. De 
taaladviseur kiest ook lesmateriaal samen met uw taalcoach uit. U krijgt dit gratis mee naar 
huis. 

 

Vervolgafspraken 

Daarna bepaalt u samen met uw taalcoach waar u afspreekt. Dit betekent, dat de gesprekken 
zowel bij de taalcoach als bij u thuis plaats kunnen hebben. Maar dit kan ook in de 
bibliotheek of een wijkcentrum in de buurt.  

 

Hoeveel tijd per week? 

U spreekt 1 x per week af voor ongeveer 1,5 uur. Deze onderlinge afspraak moet u nakomen, 
want afspraak is afspraak. Voor de taalcoach is het heel vervelend als u zonder bericht 
wegblijft of niet thuis bent. De taalcoach zit op u te wachten, of is naar u toegekomen. Als u 
vaak zonder bericht wegblijft, kan de coach besluiten u niet meer te helpen. Wij zoeken dan 
geen nieuwe taalcoach voor u. 

 

Beiden tevreden? 

Wij vinden het belangrijk, dat de taalcoach en u beiden tevreden zijn over het contact. Na 4-6 
weken vragen wij uw taalcoach of u samen door wilt gaan. Als u dit niet wilt vragen wij u 
langs te komen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. 

         



  Evaluatie na 6 maanden 

Uw taalcoach ontvangt na 6 maanden een verzoek voor evaluatie. Opnieuw vult u samen de 
“Ik kan stellingen” in. Zo kunt u uw vooruitgang zien. Ook vragen wij u samen een Verklaring 
Taalcoachingstraject Wereldbuur in te vullen. Dat hebben wij nodig voor de subsidie van het 
Taalhuis. 

 

Het coachingstraject duurt maximaal 12 maanden 

U krijgt deze vrijwillige taalhulp voor maximaal 12 maanden. Daarna kunt u een gesprek met 
de taaladviseur aanvragen. Zij kan u adviseren voor een vervolgstap. 

 

 

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 
 

mailto:taaladviseur-amstelveen@rocva.nl
mailto:amstelveen@wereldbuur.nu
http://www.wereldbuur.nu/

