Functieomschrijving 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.
De functie
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.
Functie-eisen
- 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 bent mobiel en reist door heel Den Haag
- Deze functie is uitsluitend voor vrouwen.
Tijd en plaats
De tijdsinvestering is gemiddeld 4-6 uur per week voor een periode van tenminste 1 jaar (gem.
2 koppelingen per week). Je komt thuis bij anderstalige vrouwen en hun gezinnen in Den Haag.
Verantwoordelijkheid
Tijdens je inwerktraject waarbij je onder andere meeloopt met een ervaren vrijwilliger
“Matching Leskoppels”. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator en voert
zelfstandig je werkzaamheden uit.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers
- vergoeding van reiskosten
- WA- en ongevallenverzekering tijdens het lesgeven
Interesse?
Wil je reageren op de vacature? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fanny Winkelman, f.winkelman@taalaanzee.nl

