
 
 

 

Docent Alfabetisering NT2 (Nederlands als tweede taal) 

Je geeft Nederlandse les aan een groep asielzoekers en vluchtelingen die in hun eigen land niet 

of nauwelijks naar school zijn geweest. Zij nemen deel aan een alfabetiseringscursus voor 

anderstaligen. 

We organiseren cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) op diverse niveaus, voor pure 

beginners tot gevorderden. De lessen worden in groepen georganiseerd.  

 

Het gaat om een groep van max. 15 cursisten die 3 dagdelen per week 2.5 uur les krijgen (per 

keer).  Je geeft gemiddeld 2 dagdelen (5 uur) les per week.  

  

De functie 

Je bereidt de groepslessen Alfabetisering NT2 voor en voert ze uit, afgestemd op de 

taalbehoefte van de cursisten.  

 

Functie-eisen 

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

- Je bent twee dagdelen per week (overdag) beschikbaar 

- Je hebt ervaring met het geven van alfabetiseringslessen aan anderstaligen 

- Je hebt een diploma docent NT2 

- Je staat open voor de doelgroep van Taal aan Zee, andere culturen en levensopvattingen.  

- Je bent bereid deel te nemen aan scholing en training en aan inhoudelijke werkbijeenkomsten 

NT2  

 

Tijd en plaats 

De tijdsinvestering is twee dagdelen per week. Dit is inclusief reis- en voorbereidingstijd. 

Daarnaast zijn er incidenteel scholingsbijeenkomsten. Tijdens de schoolvakanties wordt geen 

les gegeven. Over tussentijdse vakanties worden afspraken gemaakt tussen jou en je 

unitcoördinator. De werkzaamheden vinden plaats bij Taal aan Zee op de Brouwersgracht 50 in 

Den Haag. 

 

Verantwoordelijkheid 

Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator en voert zelfstandig je 

werkzaamheden uit, in overleg met je co-docent. 

Je overlegt met je cursistbegeleider en je coördinator. Je dient je i.v.m. de continuïteit te 

verbinden voor een periode van tenminste één jaar. 

 

Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?  

- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen: 250 vrijwilligers geven les 

aan 800 cursisten en deelneemsters uit 71 verschillende landen van herkomst. 

- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers, waaronder: 
- een uitgebreide kennismaking en basistraining en/of opleiding op de werkvloer 

- vergoeding van reiskosten 

- WA- en ongevallenverzekering tijdens het lesgeven 
 

 


