Vacature Taal (aan Zee-)maatje
Als Taal (aan Zee-)maatje help je asielzoekers en vluchtelingen met het oefenen van dagelijkse
taalsituaties. De deelnemers willen buiten school meer oefenen met spreken. Ze kennen echter
niet genoeg mensen om de Nederlandse taal daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.
Je helpt een deelnemer met het oefenen van de luister- en spreekvaardigheid. Hierbij gebruik je
het materiaal Taal in de Praktijk waardoor jullie op een structurele manier, stap voor stap,
toewerken naar het oefenen van verschillende situaties. Jullie gaan samen op pad en gaan
bijvoorbeeld een boek lenen bij de bibliotheek, informatie vragen over een cursus bij het
buurthuis, de weg vragen op straat, etc. Maar ook samen de krant lezen of oefenen voor een
sollicitatiegesprek. Zo leert de deelnemer zich beter te redden in de stad en leert hij/zij meer
over onze gewoontes en de Nederlandse cultuur. Zo ontstaat een verbinding tussen dat wat je
maatje leert of heeft geleerd op school met de praktijk en de taal van alledag.
Profiel deelnemers
De deelnemers aan het taalmaatjesproject hebben verschillende achtergronden. De meeste
deelnemers zijn jonge mannen en vrouwen uit Eritrea en Syrië. Alle deelnemers willen graag
een taalmaatje. Hierbij hebben zij een extra steuntje van jou nodig om eropuit te gaan en
nieuwe contacten te leggen.
Functie-eisen
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (minimaal B2).
• Je hebt affiniteit met de doelgroep, andere culturen en staat open voor andere levensopvattingen.
• Je bent geduldig en kan iemand op z’n gemak stellen.
• Je bent pragmatisch ingesteld en vindt het leuk om zelf activiteiten te verzinnen.
• Je bent bereid deel te nemen aan een Basistraining Taalvrijwilliger van drie dagdelen en
intervisiebijeenkomsten.
• Je bent gedurende een half jaar twee uur per week beschikbaar.
Tijd en plaats
Je spreekt (gemiddeld) één keer per week af met je taalmaatje. De locatie is afhankelijk van
welke opdracht en taalsituatie jullie willen gaan oefenen.
Verantwoordelijkheid
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator en voert zelfstandig je
werkzaamheden uit.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
• toegang tot een online platform waarop je veel tips en inspiratie kunt vinden en
ervaringen kan delen met andere taalmaatjes
• een vergoeding voor het maken van interessante en relevante uitstapjes
• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
• ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers
• vergoeding van reiskosten
• WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk
Interesse?
Wil je reageren op de vacature? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fanny Winkelman via f.winkelman@taalaanzee.nl

