
 

 

Vacature groepsdocent Taal op Maat (NT2) 
Taal aan Zee biedt cursussen Nederlands als Tweede taal aan op diverse niveaus, voor pure 
beginners tot gevorderden. Cursisten krijgen per week 1 of meerdere dagdelen gedurende 2,5 
uur les in groepen niveauverhoging of spreekvaardigheid.  
 
Als docent Taal op Maat geef je les aan een groepje van 3 tot 8 cursisten met gelijkwaardig 
niveau en een vergelijkbare taalvraag. De cursisten hebben behoefte aan het oefenen van een 
specifieke vaardigheid (lezen, schrijven of luisteren).  
 
Taakomschrijving  
- Opstellen van een lesplan; 
- Voorbereiden en uitvoeren van lessen NT2, afgestemd op het niveau van de cursisten; 
- Bijhouden van presentie en nabellen van cursisten bij afwezigheid; 
- Overleg met cursistbegeleider en coördinator; 
- Bijwonen van training voor taalvrijwilligers en inhoudelijke werkbijeenkomsten NT2. 
 
Functie-eisen 
- Je bent met ingang van maart/april 2018 gedurende langere tijd minimaal één dagdeel per 

week beschikbaar; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
- Je hebt minimaal HBO werk- of denkniveau; 
- Je hebt ervaring of affiniteit met kennisoverdracht;  
- Je kunt omgaan met digitale leeromgevingen;  
- Je staat open voor de doelgroep van Taal aan Zee, andere culturen en levensopvattingen.  
- Je bent bereid deel te nemen aan scholing en training, aan inhoudelijke werkbijeenkomsten 

NT2 en intervisie Taal op Maat; 
 
Tijd en plaats 
Je geeft één à twee keer per week twee uur les op de centrale locatie van Taal aan Zee. 
 
Verantwoordelijkheid 
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator en voert zelfstandig je 
werkzaamheden uit. Je dient je i.v.m. de continuïteit te verbinden voor een periode van 
tenminste een half jaar.  
 
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden? 
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen; 
- een goed inwerkprogramma, afgestemd op de behoefte; 
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers; 
- een reiskostenvergoeding op basis van kosten openbaar vervoer en een onkostenvergoeding 
voor noodzakelijk gemaakte onkosten; 
- W.A. en ongevallenverzekering. 
 
Interesse? 
Wil je reageren op de vacature? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar 
Peter van Gils, coördinator Taal aan Zee Centraal: p.vangils@taalaanzee.nl. 
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