
 

 

Vrijwilligers gevraagd! 

 

 

 

Vrijwilliger “Matching leskoppels” 

 

Als vrijwilliger “matching leskoppels” verzorg je de koppeling tussen een taalcoach en een 

deelneemster.  

Voorafgaand aan de koppeling: ga je bij de deelneemster op bezoek voor een her-intake. Bij de 

her-intake worden aan de hand van het her-intakeformulier de lessituatie, het niveau en de 

lesdoelen inzichtelijk gemaakt.  

Naar aanleiding daarvan instrueer je de taalcoach en zoek je passend lesmateriaal. Taal aan Zee 

heeft lesmateriaal speciaal voor deze doelgroep. De instructie over het lesmateriaal gebeurt 

door de coördinator.  

Je gaat vervolgens mee met het kennismakingbezoek van de taalcoach bij de deelneemster.  

Na de matching geeft de taalcoach maximaal een jaar Nederlandse les bij de deelneemster aan 

huis. 

Taken 

 Je voert her-intakegesprekken met anderstalige vrouwen die Nederlandse les gaan 

krijgen;  

 Je maakt verslagen van de gesprekken; 

 Je koppelt een taalcoach aan een deelneemster; 

 Je begeleidt de eerste afspraak van het leskoppel; 

 Je rapporteert aan de coördinator en neemt deel aan overleggen met collega-

vrijwilligers.  

 

Gevraagde inzet: 4-6 uur per week voor een periode van tenminste een jaar. Dit zijn gemiddeld 

2 koppelingen per week. 

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent sociaal vaardig en creatief in gespreksvoering; 

 Je hebt interesse in en een open houding naar mensen uit verschillende culturen; 

 Je kunt je makkelijk aanpassen aan nieuwe en onbekende situaties; 

 Je kunt de interesse van de deelneemster vertalen naar mogelijkheden; 

 Je beschikt over een goede dosis mensenkennis; 



 

 Je wilt je verdiepen in het lesmateriaal en je hebt gevoel voor didactiek; 

 Je bent handig op de computer; 

 Je reist door heel Den Haag; 
 Deze vacature is uitsluitend voor vrouwen. 

 

Minimaal opleidingsniveau: MBO, VWO, HAVO 

 

Wat krijg je er voor terug? 

Bij Taal aan Zee ontmoet je bijzondere mensen en werk je in een prettige open sfeer, gericht op 

samenwerking en met allemaal betrokken collega’s. We bieden ondersteuning, scholing en 

training door professionele medewerkers. We bieden een WA- en ongevallenverzekering en een 

reiskostenvergoeding. 

 

Interesse? Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek. Daarna word je uitgenodigd voor 

een introductiecursus van drie bijeenkomst over tweedetaalverwerving. Daarna volgt een 

inwerktraject waarbij je onder andere meeloopt met een ervaren Vrijwilliger “matching 

leskoppels”.  

 

Kijk voor meer informatie op: http://taalaanzee.nl/les-geven/les-geven-algemeen. 

 

Over Taal aan Zee 

 

Missie 

Taal aan Zee is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie verzorgt Taal aan Zee een 

laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, 

vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden om hun zelfredzaamheid 

te versterken en hun deelname aan de samenleving te bevorderen. 

 

Kernactiviteiten 

Educatie voor anderstalige vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen.  

Wekelijks geven meer dan 200 vrijwilligers in Den Haag Nederlandse les aan 

geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen. Ook verzorgen wij cursussen 

Engels en computervaardigheden.  

Bij Taal aan Zee kun je ook terecht voor actuele informatie over het gehele educatieve  

taalaanbod voor volwassenen in Den Haag 

 

Contactgegevens 

Interesse? Bel met 070-3456005 of stuur een mail naar: info@taalaanzee.nl.   

Kijk voor meer informatie op: http://taalaanzee.nl/les-geven/les-geven-algemeen. 
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