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Project Educoach 2019 - 2020
In 2013 werd het project Educoach voor het

eerst uitgevoerd door Academie van de

Stad, in opdracht van de gemeente

Amsterdam. In dit boekje leest u over de

successen van de studenten van het jaar

2019 - 2020. Er zullen eerst een aantal

hoogtepunten aan bod komen, en daarna

zullen de studenten zelf aan het woord

komen.

 



Team Educoach van dit jaar!

  Anne
 Projectcoördinator

Lynn
studentcoördinator

Marjolein
studentcoördinator



Taalaanbieders & studenten
 

====================================

5 taalaanbieders & 30 studenten

====================================

Sipi | 4 studenten

Akros | 11 studenten

Sagènn | 4 studenten

TopTaal | 6 studenten

ROC | 5 studenten



Doelen van project Educoach

Het stimuleren van taalcursisten om buiten de

klas de Nederlandse taal toe te passen om zo

meer in contact te komen met de Nederlandse

taal en cultuur

Het waarborgen van de individuele aandacht en

ondersteuning van taalcursisten

Het bevorderen van de participatie en integratie

van de cursisten in het algemeen



Bijzondere momenten dit jaar

De fietslessen in het Noorderpark, waarbij

sommigen voor het eerst konden oefenen met

(veilig) fietsen

Een uitje naar de apotheek waarbij de cursisten

eerst niet durfde te praten, maar uiteindelijk toch

één voor één vragen gingen stellen 

Veel uitjes naar de bibliotheek om samen

boeken te bekijken en te lenen! 

Een uitje langs alle stations van de

Noord/Zuidlijn en samen stilstaan bij de kunst die

daar te vinden is

Er zijn dit jaar natuurlijk weer veel verschillende leuke
momenten geweest. Hier delen we graag een aantal
van de momenten die de doelgroep en de stagiairs
samen hebben meegemaakt:  



Digitale successen

Voorwerpen in huis fotograferen (zoals een

strijkijzer), waarna de cursistenten via de

WhatsApp-chat vertellen wat het voorwerp is en

waarvoor het gebruikt kan worden

Digitale bingo (met prijzen!) 

Samen online een boekje lezen 

Samen een Nederlands liedje leren

Een online Kahoot spelen met de cursisten 

Elke dag een vraag, raadsel of iets anders

sturen waarop de cursisten hun antwoorden in

kunnen sturen en zo Nederlands blijven oefenen

Toen het coronavirus uitbrak in Nederland hebben de
studenten nieuwe ideeën bedacht om ondersteuning
te blijven kunnen bieden aan de doelgroep. Dit zijn
een paar van die ideeën:



“Voor onze cursisten vind ik het heel fijn

dat zij andere Amsterdammers leren

kennen naast hun docent, en ik vind het

ook fijn dat de educoaches de cursisten

helpen om actiever te worden buiten de

klas.”

TAALSCHOOLCOÖRDINATOR
ANNA-MARIE  



“De meerwaarde van een educoach in de klas

is dat je niet alleen bent, en gezellig samen

kan werken en overleggen met elkaar.”

DOCENT ANJA KR IEK  



“Mijn stage vond ik al heel leuk en leerzaam,

maar bij project Educoach werd het ook nuttig

voor mijn eigen ontwikkeling. Educoach is

hands-on en zit goed in elkaar. Hierdoor heb

ik alleen maar plezier gehad tijdens mijn

stage. De vrijheid en het nuttig voelen vond ik

het mooist aan de stage. De uitjes zijn

uiteraard ook leuk!”

EDUCOACH MEREL



Merels klas



“Tijdens mijn stage bij Educoach heb ik geleerd

dat ik me mijn stageplek helemaal eigen kan

maken. Bij Educoach durf ik initiatieven te

nemen en mijn eigen draai aan de uitvoeringen

te geven. Hierdoor voelt Educoach niet als

stage, maar als mijn eigen project.”

EDUCOACH SHAIL ISHA 



“Het leukste aan een Educoach zijn was de

band die ik met de taalcursisten had. En dat

ik deel mocht uitmaken van het helpen van

de cursisten bij het leren van de Nederlandse

taal. Vooral de lol die ik met ze heb gehad zal

mij altijd bijblijven.”

EDUCOACH MARY 



“Tijdens mijn stage bij Academie van de Stad

ben ik in contact gekomen met mensen uit

verschillende culturen. Ik heb aan mijn

communicatievaardigheden gewerkt en ik

heb geleerd dat je niet zo veel nodig hebt om

iets te kunnen betekenen voor iemand. Wat

voor jouw doen weinig inzet is, kan voor een

ander al een veel groter gebaar zijn. Het is

mij bijgebleven hoe dankbaar en liefdevol de

cursisten waren tegenover mij. Ik ging elke

week met plezier naar mijn stage toe.”

EDUCOACH KELA I



Kelai met een cursist



“Het leukst van mijn stage vond ik de band

die er tussen mij en de cursisten ontstaan

is. Je hebt te maken met diversiteit in de

groep, waardoor de cursisten niet alleen

van jou leren maar jij ook van hen. Mocht ik

opnieuw de gelegenheid krijgen om stage

te lopen bij Academie van de Stad, dan zal

ik dat zeer zeker doen!”

EDUCOACH ELLEN



“Deze stage was voor mij heel leerzaam en

interessant omdat ik heb geleerd te

communiceren met mensen uit andere

culturen die de Nederlandse taal nog niet

goed begrijpen. De kunst is om zo met elkaar

te communiceren dat je elkaar begrijpt. Dit

was voor mij een waardevol onderdeel van

mijn stage.”

EDUCOACH TR IJNTJE  



“In plaats van dat ik de cursisten meenam op

ontdekkingstocht door Amsterdam namen de

cursisten mij mee op ontdekkingstocht. Op de

foto staan we voor het monument van de

Bijlmerramp. De cursisten namen mij hier

mee naartoe om het te laten zien en erover te

praten. Ik heb veel geleerd van de cursisten

en dat is het mooie van deze stage. Dat je

niet alleen andere mensen kan helpen maar

dat jij ook van hen kan leren!”

EDUCOACH J I LL  



Jill met cursisten uit haar klas



“Het is een interessante ervaring om met een

doelgroep te werken waar de maatschappij

weinig naar omkijkt. Je wordt je er bewust

van dat de samenleving verschillende kanten

heeft, en in veel beroepen zou je niet te

maken krijgen met deze speciale doelgroep."

EDUCOACH DENZELL



"Ik ben in de klas terecht gekomen bij een

enorm leuke taaldocent en heel gezellige

taalcursisten. Ik voelde mij altijd heel welkom

bij iedereen, en we hebben echt een hoop

gelachen, op de dinsdagochtend. Ik heb er

heel veel van geleerd en het heeft mij een

goed beeld gegeven van wat een fijne stage

is. Ik wens iedereen een ervaring als deze

toe."

EDUCOACH MAXIME 



"De laatste dag met de taalcursisten uit mijn

klas zal me altijd bijblijven. Alle tafels stonden

vol met allerlei lekkernijen uit verschillende

culturen. Toen het tijd was om afscheid te

nemen, werd ik bedankt door iedereen. Het

zijn mensen die allemaal een eigen weg

volgen naar hun doel, en daar heb ik iets aan

kunnen bijdragen. Ik heb mijn tranen niet

kunnen inhouden op dat moment, en heb mij

er die hele dag erg emotioneel over gevoeld.

Op een positieve manier, een dag

die ik niet meer vergeet!"

EDUCOACH SHOUMARA 



De laatste dag van Shoumara met haar klas 



“Als je denkt dat je in het leven al genoeg

uitdagingen hebt gehad, dan heb je nog geen

stage gelopen bij Academie van de Stad.

Want deze stageplek zit vol nieuwe

uitdagingen! Het is niet alleen een plek waar

je jezelf kan zijn: docenten, stagiairs en

cursisten zitten allemaal op één lijn, op de

een of andere manier.”

EDUCOACH CONSUELA



"Tijdens mijn stage bij project Educoach heb ik

gewerkt met een nieuwe doelgroep. De

doelgroep is erg divers, waardoor ik ook van hen

heb geleerd. Ik heb het erg naar mijn zin gehad

tijdens het werken met deze diverse doelgroep.

Als ik weer de mogelijkheid krijg om stage te

lopen bij Educoach, zal ik zeker die kans

grijpen!"

EDUCOACH ESRA


