
           
 

                                      

Vrijwilligers van Taal aan Zee verzorgen in Den Haag (taal-)les aan geïsoleerde vrouwen, 

vluchtelingen en asielzoekers. Aan deze groepen biedt Taal aan Zee op de centrale locatie, dan 

wel aan of dichtbij huis, individuele en groepsgewijze trajecten Nederlands als tweede taal 

(NT2), Engels en digitale vaardigheden. Zo kunnen de deelnemers hun zelfredzaamheid 

versterken en hun deelname aan de samenleving bevorderen.  

Stagiair(e) Nederlands als Tweede taal 

Wij zijn per direct op zoek naar een HBO/WO-stagiair(e) die voor 3-12 maanden inzetbaar is. In 

deze functie ben je betrokken bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de lessen 

Nederlands als Tweede Taal.  

 

Het takenpakket is divers. De precieze invulling van de stage vindt plaats in overleg met de 

coördinator die je zal begeleiden. Er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en 

je ideeën tot uiting te brengen.  

 

De functie 

 Ondersteunen bij en uitvoeren van lessen NT2 (individueel en/of in groepsverband); 

 Voeren van (her)intakegesprekken met kandidaten;  

 Afnemen van toetsen;  

 Ontwikkelen van lesmateriaal en toetsen; 

 Instrueren nieuwe taalcoaches; 

 Begeleiden van leskoppels voor het project taalmaatje en taallessen aan huis; 

 Organiseren van activiteiten voor cursisten; 

 Bijwonen van inhoudelijke werkbijeenkomsten NT2. 

 

Functie-eisen  

 Gedurende minimaal 3 maanden minstens 24 uur per week (overdag) beschikbaar;  

 Affiniteit met de doelgroep; 

 Je volgt een HBO/WO-opleiding op het gebied van taal (bijvoorbeeld taalwetenschap, 

Nederlands, Nederlands als tweede taal); 

 Je hebt enige ervaring met lesgeven of het begeleiden van groepen; 

 Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Zelfstandig, maar ook samenwerkingsgericht. 

 

Wij bieden 

Een leuke, uitdagende en afwisselende stageplaats. De stagiaire ontvangt een stagevergoeding 

van €50 per maand. Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van kosten openbaar 

vervoer. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen of mailen met:  

Eva de Bruijne, coördinator Taal aan Zee Centraal 

Brouwersgracht 50 

2512 ER  Den Haag 

Tel: 070-3456005  

e.debruijne@taalaanzee.nl 

www.taalaanzee.nl 
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