
 

 
 
Taal aan Zee zoekt in verband met vervanging vanwege zwangerschaps- en 
bevallingsverlof een 

unitcoördinator 
 
voor maximaal 36 uur, voor de periode 1-8-2017 tot 1-12-2017 met daarna mogelijk-
heid tot verlenging voor een jaar voor tenminste 7 uur (of meer in combinatie met 
andere taken). 
 
Taal aan Zee is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige en 
gedifferentieerde educatieve activiteiten biedt voor geïsoleerde anderstalige vrouwen (en 
mannen), vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten. Het doel is de zelfredzaamheid te 
versterken en de drempel om mee te doen in de samenleving te verlagen. 
De uitvoering van het educatieve aanbod wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Zij worden 
daarin (be)geleid en gefaciliteerd door een klein team van betaalde medewerkers.  
De kerntaken zijn verdeeld over twee units: de unit Taal aan Zee Centraal en de unit Taal aan Zee 
In de wijk. Beide units worden aangestuurd door betaalde coördinatoren.  
De unit In de wijk verzorgt het aanbod voor vrouwen bij de deelnemers thuis en op locaties in de 
buurt. In deze unit zijn 125 vrijwillige taalcoaches actief en wordt aan circa 150 deelnemers les 
gegeven. De unit Centraal verzorgt o.a. cursussen NT2, Engels en computervaardigheden en een 
individueel aanbod op maat op de centrale locatie aan de Brouwersgracht; in deze unit zijn 80 
vrijwilligers werkzaam ten behoeve van circa 480 cursisten op weekbasis.  
Per 1 augustus 2017 zoeken we een unitcoördinator ter tijdelijke vervanging van een van de 
coördinatoren die met zwangerschapsverlof gaat.  
 
Je functie 
Je werkt direct onder verantwoording van de directeur en bent samen met je collega-
unitcoördinatoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke/ 
onderwijskundige beleid en voor de organisatie van alle werkzaamheden binnen de unit 
Centraal en voor een onderdeel van de unit In de wijk. 
 
Belangrijke taken zijn: 

- begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers van de unit Centraal en zorgdragen voor 
de gewenste kwaliteit, onder meer door lesobservaties en het organiseren van 
scholingsactiviteiten 

- selecteren en inwerken van nieuwe vrijwilligers voor de unit Centraal 
- vraagbaak voor de cursisten van de unit Centraal 
- coördineren van de trajecten Spreekvaardigheid en Taal op Maat 
- het begeleiden en ondersteunen van leskoppels in de unit In de wijk 
- vertalen van de programmering naar de organisatorische inrichting van het primaire 

proces 
- mede zorgdragen voor de interne communicatie en het overleg in de units en met de 

andere afdelingen van Taal aan Zee 
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- participeren in relevante externe overleggen, netwerken en (nieuwe) samenwerkings-
verbanden 

- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten van Taal aan Zee 
in het kader van samenwerking met andere (educatieve) organisaties.  

 
Wij vragen 
Je hebt een relevante hbo-opleiding (of een gelijkwaardig functioneringsniveau) en je beschikt 
over kennis en ervaring op het gebied van de volwasseneneducatie, in het bijzonder NT2. Je hebt 
aantoonbare ervaring met de organisatie en het inhoudelijk vormgeven van (vernieuwende) 
onderwijsprogramma’s en -projecten.  
Naast je onderwijsexpertise is het van belang dat je kennis van en affiniteit met de doelgroepen 
van Taal aan Zee hebt. Aantoonbare ervaring in het begeleiden van vrijwilligers is een must. 
Kennis van de sociale kaart van Den Haag en de relevante netwerken strekt tot aanbeveling. 
 
Verder vraagt het werk als unitcoördinator dat je flexibel en stressbestendig bent. Geen dag is 
hetzelfde binnen Taal aan Zee. Je moet dus snel kunnen schakelen. Relativeringsvermogen en 
gevoel voor humor zijn onmisbaar. In de begeleiding van vrijwilligers ben je motiverend, 
coachend, bindend en tegelijkertijd richtinggevend. 
Het spreekt voor zich dat je communicatief vaardig en samenwerkingsgericht bent.  
 
Wij bieden 
Taal aan Zee biedt jou een boeiende, veelzijdige en uitdagende functie van maximaal 36 uur per 
week voor een periode van vier maanden. Daarna is verlenging mogelijk voor een jaar, voor 
tenminste 7 uur in deze functie in verband met ouderschapsverlof. Uitbreiding van deze uren met 
andere taken binnen Taal aan Zee behoort tot de mogelijkheden. De inschaling is conform de cao 
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 9 en bedraagt afhankelijk van opleiding en 
ervaring, minimaal € 2.609,- en maximaal € 3.847,- op basis van 36 uur per week. 

 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je bellen met Eric van Veldhoven, unitcoördinator Centraal of Ingrid 
Suasso de Lima de Prado, directeur, telefoon 070-3456005.  
Wil je meer weten over Taal aan Zee, ga dan naar www.taalaanzee.nl. 
Je sollicitatie kun je sturen naar Ingrid Suasso de Lima de Prado, per mail: 
i.suasso@taalaanzee.nl of per post: Brouwersgracht 50, 2512 ER Den Haag. 
De sluitingsdatum is 21 juni. De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 26. 
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