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Introductie
Welkom bij de VrouwenTaalgroep Zeist!
Wat fijn dat je belangstelling hebt voor ons werk en dat je je wilt inzetten (of al inzet) om buitenlandse
vrouwen te helpen de Nederlandse taal te leren.
De behoefte aan deze hulp is heel groot, wij hebben een wachtlijst van dames die les willen krijgen. Je
bent dus niet alleen welkom als lesgeefster bij de VrouwenTaalgroep Zeist, maar je zult de vrouw die je les
gaat geven ook blij maken. Jouw inzet zorgt ervoor dat zij zich meer thuis kan gaan voelen in Nederland.
Zelf krijg je de kans om van heel dichtbij kennis te maken met een andere cultuur. Voor veel lesgeefsters
is dat ook een aantrekkelijke kant van het werk.
In deze map hebben we veel informatie over de VrouwenTaalgroep Zeist en het werk bij elkaar gezet. Als
je nog vragen hebt, schroom niet en bel met één van de stuurgroepleden of mail naar:
vrouwentaalgroepzeist@gmail.com. We staan altijd voor je klaar!
Met vriendelijke groet, ook namens alle andere lesgeefsters en natuurlijk de lesneemsters,
Het VTZ bestuur

Achtergrondinformatie VrouwenTaalgroep Zeist

VrouwenTaalgroep Zeist (VTZ), opgericht in 1975, is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen.
Onze lesgeefsters geven één op één Nederlandse les aan vrouwen uit de hele wereld. Deze vrouwen
kunnen geen gebruik maken van regulier onderwijs of hebben extra ondersteuning nodig. Vaak voelen
zij zich sociaal geïsoleerd. Nederlandse les helpt om deze situatie te doorbreken. De lesgeefster komt
ongeveer anderhalf uur per week bij de lesneemster thuis en leert haar Nederlands verstaan, spreken,
lezen en schrijven.
Hoofddoel VTZ: Nederlands verstaan en spreken
Met het lesmateriaal van VTZ en de creativiteit van jou als lesgeefster werken we aan het vergroten van
de kennis van het Nederlands. Het hoofddoel is het verstaan en spreken, maar de meeste lesneemsters
willen ook Nederlands leren lezen en schrijven. Bij de aanvang van de lessen bekijken we altijd waarom
de lesneemster geen of onvoldoende gebruik maakt van de officiële school/taalaanbieders. Ook na een
cyclus van 15 lessen komt het onderwerp ‘naar school’ weer even aan de orde. 				
Sociale functie en verrijking
De lessen zijn in de eerste plaats gericht op het bevorderen van de taalvaardigheid van de lesneemster.
Daarnaast hebben ze ook een belangrijke sociale functie. Door het wekelijkse contact groeit er vaak een
vertrouwensrelatie tussen jou als lesgeefster en de lesneemster. Dit is vaak het enige ‘eigen contact’ van
de buitenlandse vrouw met Nederlanders. De les kan het zelfvertrouwen van de lesneemster vergroten
en er toe leiden dat zij zich sneller thuis gaat voelen in de Nederlandse samenleving. De kennismaking
met elkaars cultuur en de onderlinge band kunnen een verrijking zijn voor jullie beiden.
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Samenstelling en taken VTZ Bestuur
Ons bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een contactpersoon voor
jullie (de lesgeefsters en de lesneemsters), een beheerder van het lesmateriaal en een redacteur van
onze nieuwsbrief.

Van links naar rechts; Jany Hitzert, Sandra Andeweg, Corrie Peterse, Loes Vermeulen, Nineke Modderaar,
Margreet Wagenaar en Janny van Werkhoven.

Sandra Andeweg - penningmeester
Jany Hitzert - beheerder lesmateriaal
Nineke Modderaar - redacteur nieuwsbrief
Corrie Peterse - contactpersoon lesgeefsters- lesneemsters
Loes Vermeulen - algemeen bestuurslid
Margreet Wagenaar - voorzitter
Janny van Werkhoven - secretaris

Onze taken

Als het bestuur coördineren we het lesmateriaal en de lessen, organiseren we informatiebijeenkomsten
en brengen we onze nieuwsbrief uit. Op bladzijde 6 gaan we uitgebreider op onze middelen in.
Ook participeren we in Het Begint met Taal (HBT), de landelijke koepel voor taalcoachorganisaties
(www.hetbegintmettaal.nl). Hierdoor kunnen we contacten leggen met verwante organisaties in en
buiten Zeist.
Sinds 2016 zit Margreet Wagenaar in de klankbordgroep van Het Begint met Taal.
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Hoe het begon…
Eind negentiger jaren sloot VTZ zich aan bij vijf andere organisaties, die ook taalles aan huis gaven aan
buitenlandse vrouwen die nauwelijks de deur uitkwamen. We wisselden onder andere ervaringen
uit, gingen in elkaars keuken kijken en voerden soms samen acties uit. Eind 2003 stelde de regering
een onafhankelijke commissie in die de deelname van allochtone vrouwen aan alle facetten van de
samenleving moest stimuleren. Deze commissie, met Paul Rosenmöller en (toenmalig) prinses Maxima
als respectievelijk voorzitter en commissielid, inventariseerde welke succesvolle
initiatieven er op dit gebied waren.
De commissie was zó onder de indruk van de resultaten van onze Haagse
zusterorganisatie, dat binnen drie jaar er zo’n 40 thuislesorganisaties ontstonden.
Toen de groep te groot werd, is het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties (LNT)
opgericht.
Bij het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties konden de aangesloten organisaties
terecht voor advies over, onder andere, het verkrijgen en behouden van subsidie en
geschikt lesmateriaal. Ook gaf ze opdracht tot en verzorgde ze de financiering van het
ontwikkelen van lesmateriaal. Tot slot had ze regelmatig overleg met Kamerleden en
ambtenaren op de diverse ministeries over onderwerpen die NT2 (Nederlands als 2e
Taal) en inburgering raken.
LNT wordt Het Begint met Taal, er verandert wat
Per 1 januari 2015 zijn het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties en de landelijke koepel van Gilde
Samenspraak, die de laatste jaren al intensief samenwerkten, gefuseerd tot Het Begint met Taal. Hoewel
de werkzaamheden van Het Begint met Taal hetzelfde zijn gebleven als die van het Landelijk Netwerk,
zijn deze van de aangesloten organisaties niet meer allemaal precies hetzelfde. Veel organisaties geven
ook les aan mannen, geven naast de individuele lessen groepslessen of coachen bijvoorbeeld mensen
die werk zoeken. De Gilde Samenspraak-groepen geven over het algemeen alleen ‘conversatieles ‘ aan
mensen die al een zekere basiskennis van het Nederlands hebben. De grotere organisaties hebben
mensen in dienst voor de coördinerende taken, maar bij alle organisaties zijn veel vrijwilligers betrokken
die de lessen geven en hand- en spandiensten verrichten.
Het Begint met Taal wierf ook subsidie om de aangesloten organisaties in staat te stellen tegen betaalbare
prijzen deskundigheidsbevorderingstrainingen c.q. workshops aan hun vrijwilligers aan te kunnen bieden.
VTZ in de klankbordgroep
Vanwege de diversiteit willen bestuur en directie een klankbordgroep die een zo goed mogelijke
afspiegeling is van hun achterban. Ze vroegen VTZ omdat wij een onafhankelijke organisatie zijn in een
kleine gemeente, met veel ervaring, volledig uit vrijwilligers bestaan en een bescheiden budget hebben.
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Ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat jij veel plezier en voldoening hebt in je werk. Om dit te bereiken
hebben we een aantal middelen voor je. Deze zijn tot je beschikking bij zowel de VrouwenTaalgroep Zeist
als bij andere organisaties.

Onze middelen

1. Vrijwilligerscontract
Als vrijwilliger bij VTZ kom je met diverse zaken in aanraking. Om een en ander goed te laten verlopen
hebben we een contract opgesteld waarin de rechten en plichten duidelijk vermeld staan. Het contract
vind je in de bijlage achterin deze gids.
2. Evaluatieformulier
Als een leskaart vol is beslissen jullie samen of jullie de lessen willen voortzetten (op bladzijde 14 gaan
we dieper op de leskaart in). Ook de manier waarop de lessen verder gaan kun je bespreken: blijven we
aan dezelfde vaardigheid en met hetzelfde materiaal werken of willen we iets anders? Zijn we allebei
tevreden met de omstandigheden, of kunnen/willen we die ook aanpassen? Het evaluatieformulier, dat
bij elke leskaart verstrekt wordt, kan bij deze bespreking een handige leidraad zijn. Het evaluatieformulier
vind je in de bijlage achterin deze gids.
3. Onze nieuwsbrief
Er is een nieuwsbrief voor jullie, lesgeefsters en voor allen die zich betrokken voelen bij de
VrouwenTaalgroep Zeist. Een bestuurslid is redacteur maar natuurlijk zijn jullie bijdragen altijd zeer
welkom! Door de nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte. Er staan artikelen in over zaken die van
belang kunnen zijn voor jullie en de lesneemsters. In onze nieuwsbrief publiceren we onze namen,
adressen en telefoonnummers omdat we het belangrijk vinden dat jij ons goed kunt bereiken.
4. Lesmaterialen
De VrouwenTaalgroep Zeist voorziet jou als lesgeefster van lesmaterialen. Eén van de bestuursleden is
bij het kennismakingsgesprek tussen jou en de lesneemster aanwezig. Zij zal proberen een inschatting
te maken van het niveau van de lesneemster en van wat zij vooral wil leren en adviseert dan over het
lesmateriaal waarmee je kunt starten.
‘De kast’, de benaming voor onze voorraad lesmateriaal en de uitleenservice, kun je vinden in:
Wijkcentrum Het Vijverkwartier,
Thorbeckelaan 5,
3705 KJ Zeist
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De beheerder van deze ‘kast’ zorgt voor de aanvulling van lesmaterialen en de aanvoer van nieuw
materiaal. Daarnaast vind je in de kast een ruime hoeveelheid boeken met achtergrondinformatie over
o.a. vrouwen en inburgering, en over verschillende landen en culturen. Beslist de moeite waard om te
bekijken. Om materialen uit ‘de kast’ te kunnen lenen, dien je een afspraak te maken met de beheerder
van de lesmaterialen (zie de bijlage achterin deze gids voor de contactgegevens van de beheerder
lesmaterialen). Op de inventarislijst met materialen op onze website staat globaal aangegeven voor
welke vaardigheid en voor welk niveau dit materiaal geschikt is.
5. Onze website
Er zijn veel websites waarop (gratis) oefenmateriaal te vinden is, soms om online te werken, maar ook om
uit te printen. Op onze website www.vrouwentaalgroepzeist.nl vind je een aantal sites die volgens ons
geschikt zijn. Check deze regelmatig omdat het aanbod vaak wisselt.
6. Informatiebijeenkomsten
Wij proberen jaarlijks een bijeenkomst te organiseren waarop je ervaringen met andere lesgeefsters kunt
uitwisselen. Hierbij zijn minimaal 2 leden van het VTZ bestuur aanwezig. Op zo’n bijeenkomst behandelen
we een onderwerp dat met taal en/of cultuur te maken heeft. Hiervoor wordt vaak een spreker uitgenodigd.
Het doel is:
• uitbreiden van deskundigheid
• ervaringen met andere uit te wisselen
• het contact onder de lesgeefsters te bevorderen
7. Nieuwjaarsbijeenkomst
In januari komen we bijeen om op informele wijze met elkaar het jaar te beginnen. Meestal nemen we
allemaal iets te eten of te drinken mee. Tijdens een gezellig samenzijn wordt er gegeten, gedronken en
worden er nieuwtjes en ervaringen uitgewisseld. De uitnodiging versturen we in december, maar de
juiste datum vermelden we ook in de nieuwsbrief. Wil je hieraan deelnemen, meld je dan aan. In verband
met de catering is opgave van tevoren vereist.
8. Pannenkoekenmaaltijd
Sinds 2010 sluit de VrouwenTaalgroep Zeist het ‘schooljaar’ af met een pannenkoekenmaaltijd op onze
kosten waarbij ook lesneemsters nadrukkelijk welkom zijn. Deze maaltijd vindt plaats eind mei/begin juni
in een restaurant. Jij krijgt een uitnodiging, maar ook een uitnodiging voor je lesneemster. Die kun je bij
haar achterlaten, zodat ook haar gezin kan zien waar zij naar toe gaat. Om de maaltijd tijdig te kunnen
reserveren vragen we je om jouzelf en je lesneemster op tijd aan te melden.

Middelen van andere organisaties

We laten je hier ook onze middelen zien van andere organisaties die je kunnen helpen tijdens je werk.
1. Vrijwilligersverzekering
De gemeente Zeist heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die bij een Zeister organisatie
aangesloten zijn, dus ook voor jou als lesgeefster bij de VTZ.
Deze verzekering omvat:
- aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte zaak- en letselschade
- een uitkering bij overlijden
- een uitkering bij algehele blijvende invaliditeit
- een vergoeding van aanvullende kosten als aanvulling op de zorgverzekering
De verzekering geldt alleen op het moment dat jij met je vrijwilligerswerk bezig bent. De
ongevallenverzekering geldt ook voor de reis van huis naar het vrijwilligerswerk en terug. In geval van
7
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schade kun je contact opnemen met de penningmeester (de contactgegevens vind je achterin deze gids).
Neem je weleens je lesneemster mee in de auto, en heb je nog geen inzittendenverzekering? Dan raden
we je aan deze af te sluiten.
2. Basistraining van de Stichting Lezen en Schrijven
De stichting Lezen en Schrijven biedt aan taalvrijwilligers een gratis basistraining aan die ongeveer uit 3
dagdelen bestaat. Als je alle sessies hebt bijgewoond krijg je een certificaat. De basistrainingen worden
regelmatig in Utrecht of elders in de regio gegeven Op het moment dat er een groep van 15 cursisten
gevormd is, vindt de training plaats.
Tijdens de training krijg je veel handvatten en achtergrondinformatie en daardoor meer overzicht in je
werk. De onderwerpen die naar voren komen:
• algemene kennis van de doelgroep
• vrijwilliger zijn: o.a. grenzen stellen
• leerstijlen: iedereen (ook iemand die nooit onderwijs heeft gehad)
heeft een eigen leerstijl, een manier waarop hij/zij het effectiefste leert,
bijvoorbeeld ga je liever vanuit de ervaring naar de theorie, of omgekeerd?
Het is handig om dat van je ‘student’ uit te zoeken omdat je je lessen
daarop kunt aanpassen.
• niveaus taalvaardigheid: welke taalniveaus onderscheiden we, wat kun je
wel en niet als je een bepaald niveau bereikt hebt, welk niveau moet je lesneemster hebben om het
inburgeringsexamen te halen en wat houdt dat niveau in, enz
• basiskennis taalleren : spreken/verstaan, lezen en schrijven
• materialen: welke materialen zijn er om het lees-en schrijfniveau te verbeteren
• monitoring: wat is een handige manier om de vooruitgang van je lesneemster in kaart te brengen.
Dit is zeker voor de VTZ belangrijk: omdat de meeste lesneemsters slechts heel langzaam vooruit
gaan, lijkt het vaak of ze stil staan. Terwijl je als je bewust terugkijkt naar de beginsituatie er toch
degelijk vooruitgang te zien is. Op onze website staat onder 26 januari 2015 een inspirerend filmpje
hierover: “Maak ik wel het verschil?”
• ook wordt ingegaan op de portal oefenen.nl van Taal voor het Leven
Als je belangstelling hebt voor de Basistraining kun je informatie over data en locatie opvragen bij
suzanne@lezenenschrijven.nl. Daar kun je je ook opgeven voor deze training. Als je je opgegeven hebt,
wil je dit dan aan de secretaris van de het bestuur doorgeven (zie de bijlage achterin deze gids voor de
contactgegevens van de secretaris).
									
3.Lesadviezen / Taaltips
A) Algemeen
Hieronder hebben we een aantal lesadviezen en taaltips voor je op een rijtje gezet die je goed kunt
gebruiken in je werk als lesgeefster.
12 gouden regels - afkomstig van prof. R. Appel, hoogleraar tweedetaalverwerving
1. Praat correct, maar eenvoudig; niet het brabbeltaaltje van kinderen overnemen;
2. Spreek langzaam;
3. Laat woordgrenzen duidelijk horen;
4. Ga niet in op dubbele betekenissen van een woord. Als het kopje (om uit te drinken) aan de orde is,
begin dan niet tegelijk over de andere betekenis (hoofdje);
5. Vermijd figuurlijk taalgebruik. Dat zal niet eenvoudig zijn, want de taal zit vol ermee. “Hoe loopt het
bij jullie?”. Een blik op de klok werpen;
6. Beperk je tot één onderwerp, duidelijk afgesproken (en eventueel voorbereid). Men weet dan in
welke richting de betekenis van woorden en van het gesprek gaat;
7. Vermijd dat men met ja of nee kan antwoorden (zonder dat duidelijk is of men de vraag begrepen
8
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heeft). Dus niet: “Ben je met de tram gekomen?”, maar: “Hoe ben je hier gekomen?”
8. Verbeter niet teveel; het gaat om de communicatie, om begrijpen. Demotiveer de mensen niet;
9. Maak zoveel mogelijk impliciete correcties. Zeg niet: “Dat doe je fout”, maar herhaal de zin op de
juiste manier. Zeg na de opmerking: “Ik maken de afwas”: “O, jij doet de afwas”;
10. Gebruik bij beginnelingen verschillende methodieken. Praat niet alleen. Laat mensen
gebruiksvoorwerpen tekenen, aanwijzen, beetpakken. Ga daarvoor eens naar een warenhuis, naar
een markt, naar een museum, etc. Laat mensen handelingen ook verrichten (ik sta op, ik ga zitten, ik
geef een hand);
11. Men beheerst een taal sneller passief dan actief. “Hoe heet dat ding (kopje)” is moeilijker dan: “Wijs
(te midden van drie voorwerpen) het kopje aan”;
12. Tot slot: staar je niet blind op resultaten of productie. Realiseer je dat communicatie met iemand
uit de Hollandse samenleving voor de betrokkene vaak al veel betekent en dat dat de basis vormt
voor verdere contacten en integratie en taalverwerving. Realiseer je dat het leren begrijpen van het
Nederlands: de passieve taalverwerking, eerst komt, en dat kost tijd! Daarna komt pas de actieve
fase: het zelf praten, en dat kost nog veel meer tijd!!!
B) Feedback geven*
Doen
• Focus: Beperk je tot een of twee aspecten
• Wees duidelijk in wat je de cursist wilt leren: geef uitleg, voorbeelden en controleer of hij/zij je echt
begrijpt
• Spreek van tevoren af waar je op gaat letten (vooruitkijken)
• Kijk naar de voortgang in kleine stapjes
• Bedenk dat fouten maken erbij hoort als je iets wilt leren, als je geen fouten maakt kun je het al
Niet doen
• Feedback geven op alle (uitspraak)fouten die je hoort
• Impliciete feedback geven (de zin correct teruggeven). Dit is minder effectief. Ook kan het voor
onzekerheid zorgen: ‘Doe ik het nou goed of niet?’.
• Steeds onderbreken om te corrigeren. Noteer/onthoud belangrijke woorden. Of spreek een gebaar
af.
• Verwachten dat de cursist het na jouw uitleg goed kan zeggen in alle situaties
• Meegaan in teleurstelling van de cursist als het niet direct goed gaat: taal leren kost tijd!

* regels afkomstig van Marieke Goedegebure, logopediste, gespecialiseerd in 2e taal-leerders, eigenaar van taaltrainingsbureau NT2spraak)
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Informatie om aan je lesneemster door te geven
1. Leskaarten en gang van zaken

Een leskaart is een strippenkaart die bestemd is voor 15 lessen en kost € 7,50. Jij tekent op de kaart aan
wanneer de volgende les is. Als een leskaart vol is, beslissen jullie samen of jullie de lessen voortzetten
en of jullie op dezelfde manier en met hetzelfde materiaal zullen werken. Jullie kunnen hierbij het
evaluatieformulier gebruiken dat we bij elke leskaart verstrekken. Dit evaluatieformulier kun je zien als
een checklist bij de evaluatie. Zie de bijlage achterin deze infomap.
Tijdens het kennismakingsgesprek tussen de jou en de
lesneemster ‘verkoopt’ de contactpersoon de eerste
leskaart aan de lesneemster. Deze kaart blijft na betaling
in het bezit van de lesneemster. De volgende leskaarten
en evaluatieformulieren kun je opvragen bij de coördinator.
De lesneemster betaalt het geld voor de volgende leskaart contant
aan jou en jij kunt het dan overmaken op bankrekening:

Leskaart à € 7,50
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VrouwenTaalgroep Zeist
Nederlandse les voor en door vrouwen

Leskaart à € 7,50

NL 41 INGB 0005 2782 16
t.n.v. de penningmeester van de VrouwenTaalgroep Zeist
p.a. Timmermanlaan 20, Zeist.
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Belangrijk: De lesgeefster is verantwoordelijk voor de betaling aan de penningmeester.
Voor vragen
over
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de leskaart kun je gerust contact opnemen met jouw contactpersoon.
E Y

I

VrouwenTaalgroep Zeist

2. Gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor je lesneemster

Nederlandse les voor en door vrouwen

De bibliotheek wil meer mensen aan het lezen te krijgen. Daarom kan iedereen, die Nederlandse les
volgt, een gratis lidmaatschap krijgen. Dat geldt ook voor onze lesneemsters.
Als jouw lesneemster daar belangstelling voor heeft kan ze met haar leskaart (als bewijs dat ze lessen
volgt), naar de bibliotheek om zich als lid in te schrijven. Meestal zal ze een rondleiding krijgen waarbij
haar gewezen wordt waar ze boeken voor haar niveau kan vinden.
Een gezamenlijk bezoek aan de bibliotheek waarbij je lesneemster zich in kan schrijven is natuurlijk ook
een leuke invulling van een les!

3. Kosten voor inburgering lenen

Als je lesneemster verplicht moet inburgeren kan ze dat vrijwel zeker niet halen met de lessen die ze van
jou krijgt. Anderhalf uur per week is daarvoor nu eenmaal veel te weinig. Ze zal dan enkele dagdelen per
week naar een officiële onderwijsaanbieder moeten gaan.
De kosten hiervoor moet ze zelf betalen. Als ze daartoe niet
in staat is kan ze een lening hiervoor aanvragen bij DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs). Nadat de lening is toegekend,
kan ze de nota’s van de school en voor de examens aan DUO
opsturen, waarna ze dan betaald worden. Zo bouwt ze een
lening op. Over de lening betaalt ze rente.
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4. Ondersteuning schoolrijpheid peuters/kleuters (Opstapje/Opstap)

Als je lesneemster kinderen tussen 2,5 en 6 jaar heeft, kan zij met behulp van de programma’s Opstapje/
Opstap haar kind helpen beter voorbereid aan de basisschool te beginnen. Nederlandse ouders spelen
over het algemeen veel meer met hun kinderen dan allochtone ouders, waardoor Nederlandse kinderen
al een aantal basale dingen hebben geleerd voor ze naar de basisschool gaan (bijvoorbeeld kleuren en
vormen herkennen, schrijfgerei vasthouden).
Opstapje - voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
Opstapje bereidt een kind voor op de basisschool. Bij
Opstapje staan de algemene ontwikkeling en de interactie
tussen ouder en kind centraal en het stimuleert deze. Zo
leert het kind bijvoorbeeld om zich beter te concentreren.
Ook opvoedingszaken worden met de ouders besproken. Zij
krijgen informatie over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. De ouders krijgen speelgoed
en prentenboekjes mee, die aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind. De begeleidster geeft
de ouders instructies om op de juiste manier spelenderwijs oefeningen uit te voeren met het kind. De
groepsinstructies van Opstapje vinden één keer per twee weken plaats.
B Opstap - voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Opstap bereidt het kind voor op groep drie van de basisschool.
Het Opstapmateriaal reikt de ouders spelletjes, oefeningen
en leesboekjes aan waardoor het kind spelenderwijs diverse
vaardigheden leert.
Opstap werkt bijvoorbeeld aan de fijne en grove motoriek van het kind en de kennis van kleuren en vormen.
De ontwikkeling en de interactie tussen ouder en kind staan centraal. Tijdens de groepsbijeenkomsten
worden ook opvoedingszaken besproken. De groepsinstructies van Opstap vinden wekelijks plaats.
Er zijn nog meer ondersteunende programma’s voor ouders met kinderen t/m groep 3 van de basisschool.
Als je lesneemster belangstelling heeft; via de website www.meanderomnium.nl/opstapje kun je (samen
met haar) de mogelijkheden bekijken en een inschrijfformulier downloaden.
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Belangrijk om te weten
Een goede band opbouwen maar wel grenzen stellen voor jezelf

We koppelen je aan een buitenlandse vrouw aan wie je Nederlandse les gaat geven. Dit mag je breed
zien. Lesgeven hoeft niet altijd uit een boek. Je kunt bijvoorbeeld ook praten of informatie geven over iets
dat je lesneemster interesseert, of samen boodschappen doen.
Vaak zal je lesneemster echter ook andere dingen van je vragen: brieven
uitleggen, formulieren invullen, mee gaan naar de dokter of naar de school
van haar kind. Strikt genomen valt dit niet onder je taak. Als je het leuk vindt,
mag je het natuurlijk doen, maar kijk wel uit dat je niet meegesleurd wordt in
allerlei gezinsbesognes. Realiseer je dat dit heel sluipend kan gaan en dat je
op een gegeven moment moet constateren dat je ergens mee bezig bent wat
je nooit had gewild.
Vooral bij het invullen van formulieren moet je uitkijken. Als je niet voldoende op de hoogte bent van de
regeling kun je met je goede bedoelingen toch je lesneemster in de problemen brengen. Als je bijvoorbeeld
huur- of zorgtoeslag aanvraagt en je gaat uit van een verkeerd inkomensbegrip krijgt je lesneemster het
hele jaar een voorschot, maar moet ze misschien bij controle achteraf door de Belastingdienst een groot
bedrag terugbetalen. Dit kan problemen opleveren. Bovendien dien je je te realiseren dat je lesneemster
misschien op de korte termijn geholpen is, maar als jij de lessen beëindigd hebt, zit ze weer met haar
handen in het haar.
Daarom is het verstandiger om - ook als jij het prima kunt - je lesneemster voor het invullen van formulieren
te verwijzen naar de Sociaal Raadslieden of de Formulierenbrigade bij de Sociale dienst. Eventueel ga je
de eerste keer mee als ze dat eng vindt. Het voordeel is dat deze instanties goed op de hoogte zijn van de
regelingen, uit kunnen leggen welke wijzigingen tussentijds doorgegeven moeten worden (zodat de kans
op terugvordering zo klein mogelijk is) én dat je lesneemster ook weet waar ze hulp kan krijgen als jij niet
meer bij haar komt. Voor adressen en openingstijden, zie de bijlage achterin.

Bewaak de privacy van je lesneemster

De laatste tijd zijn enkele van onze lesgeefsters geconfronteerd met hulpverleners, die hen vragen stelden
over het gezin van hun lesneemster. De hulpverleners konden niet goed vat op dat gezin krijgen en wilden,
via de vrijwilligster, wat inside-informatie krijgen. Wij hebben van zusterorganisaties in andere plaatsen
gehoord, dat dit daar in toenemende mate ook gebeurt. Het is dus kennelijk een groeiende trend.
Binnen het VTZ bestuur hebben wij besloten dat onze vrijwilligsters hier niet op in moeten gaan. Het
hoort niet tot de taak van een taalvrijwilligster en het schaadt de vertrouwensrelatie met je lesneemster.
De agenda van de hulpverlener, die je benadert, is in de meeste gevallen niet geheel duidelijk, en je weet
niet wat de consequenties zullen zijn van informatie die jij geeft.
Als je in het gezin een ernstige situatie ziet, waarvan jij vindt dat het toch misschien gemeld zou moeten
worden, doe dat dan niet zonder vooraf overleg met je begeleidster of een ander stuurgroeplid.
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Bijlage
Samenstelling VTZ bestuur (per 18 maart 2016)
Sandra Andeweg – penningmeester
Telefoonnummer: 06 23 42 38 76
E-mail: sandra.andeweg@ziggo.nl
Jany Hitzert – beheerder lesmateriaal
Telefoonnummer: 030 69 61 801
E-mail: janyhitzert@casema.nl
Nineke Modderaar – redacteur nieuwsbrief
Telefoonnummer: 030 69 90 525
E-mai: NWMOD@xs4all.nl
Corrie Peterse – contactpersoon lesgeefsters-lesneemsters
Telefoonnummer: 06 12 62 58 54
E-mail: corrie.peterse@kpnmail.nl
Loes Vermeulen – algemeen bestuurslid
Telefoonnummer: 06 29 77 88 07
E-mail: acarte_madrid@hotmail.com
Margreet Wagenaar – voorzitter
Telefoonnummer: 030 69 13 772
E-mail: mmwagenaar@hotmail.com
Janny van Werkhoven – secretaris
Telefoonnummer: 030 69 14 239
E- mail: jvanwerkhoven@planet.nl

Website

www.vrouwentaalgroepzeist.nl

E-mail
vrouwentaalgroepzeist@gmail.com

Bankrekeningnummer

NL 41 INGB 0005 2782 16
t.n.v. de penningmeester van de VrouwenTaalgroep Zeist
p.a. Timmermanlaan 20, Zeist
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Evaluatieformulier
Dit formulier hoeft niet ingeleverd te worden. Het is bedoeld als hulpmiddel voor jou als vrijwilligster bij
de evaluatie aan het einde van een leskaart: gaan we door, en zo ja, hoe doen we dat?)
Lesgeefster
Naam:

Lesneemster
Naam:
Straat:
Nationaliteit:

Datum evaluatie: …… - ……. - …………
Na kaart nr:
Algemene gegevens bij de aanvang van uw lessen
Start lessen:
Analfabeet in eigen taal? Ja/Nee
Eerder Nederlandse les gehad? Ja/Nee
Zo ja: VTZ/elders nl:
Aantal jaren in Nederland:
Aantal kinderen: 			
Leeftijden:
Waarom gaat lesneemster niet naar school?
afstand - kosten – schooltijden - kleine kinderen – medisch
anders, nl
Wat wil(de) lesneemster het liefste leren:
praten - verstaan - lezen - schrijven - (geld)rekenen
anders, nl
Hoe ging het tot nu toe?

Gebruikte lesmethode:

Meeste tijd besteed aan:

Moeilijkste onderdeel voor lesneemster:

Voor lesgeefster:
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Vooruitgang geboekt bij: spreken/verstaan/lezen/schrijven/zelfredzaamheid
Huiswerk opgegeven: nooit/ soms/vaak/altijd
Huiswerk gemaakt: nooit/soms/vaak/altijd
Omgevingsfactoren tijdens les:
afleiding door kinderen
visite/telefoon
TV aanstaan
lessen afzeggen
voor niets komen
kunt u aan tafel zitten?

nooit/soms/vaak/altijd
nooit/soms/vaak/altijd
nooit/soms/vaak/altijd
nooit/soms/vaak/altijd
nooit/soms/vaak/altijd
Ja/nee

anders, nl
Wat gaan we verder doen?
Doorgaan? Ja/nee
Reden om te stoppen?
Naar school
lesgeefster wil/kan niet meer, nl
lesneemster wil/kan niet meer, nl

Waar gaan we de volgende kaart vooral aan werken?
- spreken -verstaan -lezen -schrijven -(geld)rekenen
anders, nl
Hoe doen we dat?
zelfde methode
andere methode
nadruk ander onderdeel, nl
meer huiswerk
anders, nl
Specifieke afspraken bij doorgaan:

A

P

L

K

H

C

W

B

O

G

X

F

S

Q

E Y

D

J

I

R
N

T

U

M
V
Z

VrouwenTaalgroep Zeist
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Vrijwilligerscontract
Naam vrijwilligster :
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:

A

P

L

K

H

C

W

B

O

G

X

F

S

Q

E Y

D

J

I

R
N

T

U

M
V
Z

VrouwenTaalgroep Zeist

A. Rechten
De vrijwilligster kan van de VrouwenTaalgroep Zeist verwachten dat zij:
1. nadat zij als vrijwilligster is aangenomen, in contact gebracht wordt met een buitenlandse vrouw om
thuis les te geven;
2. recht heeft op ondersteuning door middel van:
• lesmateriaal;
• begeleiding, advies en /of instructie met betrekking tot het lesgeven;
• regelmatig deel kan nemen aan de informatiebijeenkomsten;
• een aantal keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangt;
3. onder een aansprakelijkheidsverzekering valt.
B. Plichten
De VrouwenTaalgroep Zeist verwacht van de vrijwilligster dat zij;
1. in principe bereid is zich in te zetten voor de VrouwenTaalgroep Zeist, voor gemiddeld 3 uur per week,
waarvan 1,5 uur voor het lesgeven.
2. haar werkzaamheden verricht volgens de uitgangspunten van de VrouwenTaalgroep, dat wil zeggen:
• de lesneemster in haar eigen waarde laat, zowel op godsdienstig terrein als in haar leefmilieu (niet
evangeliseren / niet emanciperen);
• de lesneemster de mogelijkheid biedt zoveel mogelijk zelfredzaam te worden
• te grote afhankelijkheid van de lesneemster ten opzichte van haarzelf voorkomt;
• uitgaat van de gelijkwaardigheid van de buitenlandse vrouw ten opzichte van de Nederlandse
vrouw
• privacygevoelige informatie met betrekking tot de lesneemster niet bespreekt met personen
buiten de VrouwenTaalgroep.
N.B.: deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover hulpverleners die zich bezig
houden met het gezin. Als die de vrijwilligster benaderen voor informatie over het gezin
wordt daar niet op in gegaan. Indien er volgens de vrijwilligster sprake is van een ernstige
situatie, overlegt ze met haar begeleider of een ander bestuurslid, en deelt ze aan de
lesneemster mee dat ze het heeft gemeld aan …
3. de taken binnen de VrouwenTaalgroep goed uitvoert, dat wil zeggen:
• de lessen voorbereidt;
• aan het eind van elke leskaart (na 15 lessen) evalueert om te bepalen of en hoe de lessen voortgezet
worden;
• zich houdt aan de gemaakte afspraken met de lesneemster;
4. contact opneemt met de contactpersoon lesgeefsters-lesneemsters of begeleider:
• bij problemen over de uitvoering van de lessen;
• bij het beëindigen van de lessen;
• wanneer de lessen gedurende langer dan twee maanden worden onderbroken;
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C. Algemeen
1. Om de lesneemsters enige continuïteit te kunnen bieden verwacht de VrouwenTaalgroep dat de
vrijwilligster de intentie heeft haar taak langere tijd uit te voeren (voor de duur van minimaal een
leskaart =15 lessen);
2. Beëindiging van de lessen gebeurt bij voorkeur aan het einde van een leskaart;
3. De vrijwilligster maakt met haar lesneemster afspraken over vakanties;
Datum:
Namens de VrouwenTaalgroep Zeist			

De vrijwilligster

handtekening						

handtekening
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Adreslijst organisaties
Stichting Het Begint Met Taal
030 - 24 22 841		
www.hetbegintmettaal.nl
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Het Rond 6E
3701 HS, Zeist
030 - 69 29 500
www.rsdkrh.nl
Formulierenbrigade (op 5 locaties in Zeist) 					
Het Rond 6E
3701 HS, Zeist
030 - 69 29 504
formulierenbrigade@rsdkrh.nl
Openingstijden:
- maandag tot en met donderag van 9:00 uur tot 14:30 uur,
- vrijdag van 9:30 uur van tot 12:30 uur
Wijkservicepunten			
Johan van Oldebarneveldlaan 103
030 - 69 51 152					
Hier moet je telefonisch een afspraak maken.
						
Zeist Centrum, Bergweg 1 (achter Kesler)
Openingstijden:
- woensdag van 13:00 uur tot 14:0 uur
Zeist Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103 (Wijkservicepunt Noord)
Openingstijden:
- woensdag van 10:00 uur tot 11:00 uur
Zeist Oost, Binnenbos, Hoog Kanje 186 Zeist
Openingstijden:
- woensdag van 9:30 uur van tot 10:30 uur
www.binnenboszeist.nl
Zeist West, De Clomp 1904 (de Koppeling)
Openingstijden:
- donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur
www.meanderomnium.nl/dekoppeling
Stichting Sociaal Raadslieden		
Bergweg 1
3701 JJ Zeist
030 - 69 24 235
www.sociaalraadsliedenzeist.nl
Openingstijden:
- maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur
18
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Bibliotheek Zeist 		
Markt 1
3701 JZ Zeist
030 - 69 16 944
www.bibliotheek.ideacultuur.nl
Openingstijden:
dinsdag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:30 uur
vrrijdag van 08:30 uur tot 20:00 uur
zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
DUO
www.duo.nl
Opstap/Opstapje
030 - 26 77 780
06 - 12 60 52 40
www.meanderomnium.nl/opstapje
Stichting Lezen en Schrijven
070 - 30 22 660
www.lezenenschrijven.nl
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