
 
 

                                      

Vacature NT2 stagiair(e) (buitenschools) leren 
 
Taal aan Zee in Den Haag biedt een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor 
geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of 
laaggeletterden. Aan deze groepen biedt Taal aan Zee individuele en groepsgewijze trajecten 
Nederlands als tweede taal (NT2), Engels en digitale vaardigheden. Zo kunnen de deelnemers 
en cursisten hun zelfredzaamheid versterken en hun deelname aan de samenleving bevorderen. 
De activiteiten van Taal aan Zee worden uitgevoerd door vrijwilligers ondersteund door een 
klein team van betaalde medewerkers. 
 
Om onze cursisten (asielzoekers en vluchtelingen) de Nederlandse taal zo efficiënt en effectief 
mogelijk te laten verwerven zoeken we naar een zo passend mogelijk taalaanbod én willen we 
in onze begeleiding nog meer aandacht besteden aan schoolse vaardigheden en buitenschools 
leren. Dit doen we onder meer door het aanbieden van trainingen voor de docenten, het 
invoeren van huiswerkbegeleiding voor cursisten en het ontwikkelen van lesmethodes waarbij 
het leerproces en de toepassing van de taal in de praktijk centraal staan.  

Taakomschrijving  

Wij zijn op zoek naar een WO-stagiair(e) die vanaf medio maart 2018 voor minimaal 3 maanden 
inzetbaar is. In deze functie ben je betrokken bij het verder integreren van (buitenschools) leren 
in ons aanbod voor cursisten. Daarnaast zul je je van maandag tot en met donderdag van 16.00 
tot 18.00 uur bezighouden met het opzetten en uitvoeren van huiswerkbegeleiding voor 
cursisten NT2.  

Het takenpakket is divers en afhankelijk van de studieopdracht. 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.  
 
Mogelijke taken zijn: 

• Het promoten en mede coördineren van het aanbod huiswerkbegeleiding en taal op 
maat; 

• Het doen van onderzoek naar de koppeling tussen binnen- en buitenschools leren en het 
geven van praktische adviezen ten aanzien van de huidige (les)praktijk; 

• Het (mede) ontwikkelen van lesmateriaal gericht op (buitenschools) leren; 
• Het voeren van intake-, plannings- en voortgangsgesprekken met cursisten; 
• Cursisten NT2 ondersteunen bij het maken van opdrachten in een lesboek óf digitaal; 
• Ondersteunen bij en/of organiseren van themabijeenkomsten voor taalmaatjeskoppels. 

 
Functie-eisen  

• Je bent gedurende minimaal 3 maanden minstens 15 uur per week (maandag- tot en 
met donderdagmiddag) beschikbaar;  

• Je hebt affiniteit met de doelgroep; 
• Je volgt een WO-opleiding op het gebied van taal of onderwijs (bijvoorbeeld 

taalwetenschap, onderwijskunde, Master Nederlands als tweede taal); 
 
 
 



 
 

                                      

• Je hebt enige ervaring met het begeleiden van leerlingen op het gebied van Nederlands 
als Tweede Taal of in het basisonderwijs/voortgezet onderwijs; 

• Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 
• Je werkt zelfstandig, maar ook samenwerkingsgericht. 

 
Wij bieden: 
Een leuke, uitdagende en afwisselende stageplaats. De stagiaire ontvangt een stagevergoeding 
van 50 Euro 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:  
 
Peter van Gils, coördinator Taal aan Zee Centraal 
Taal aan Zee 
Brouwersgracht 50 
2512 ER  Den Haag 
Tel: 070-3456005  
p.vangils@taalaanzee.nl 
www.taalaanzee.nl 
 
 
 
 
 
 


