
 

 
 
Vacature docent Spreekvaardigheid Zomerschool 
Taal aan Zee biedt cursussen Nederlands als Tweede taal aan asielzoekers en vluchtelingen. 
Cursussen spreekvaardigheid maken deel uit van het reguliere aanbod. Voor cursisten die in de 
zomerperiode willen blijven oefenen met de Nederlandse taal bieden we vanaf half juli een 
alternatief lesprogramma, waarin spreekvaardigheid een belangrijke rol speelt. Voor dit project 
zoeken we vrijwillige groepsdocenten. 
 
Wat ga je doen? 
Gedurende één dag per week verzorg je in de ochtend spreekvaardigheidsles en begeleid je 
aansluitend in de middag een buitenschoolse activiteit met de cursisten. Je hoeft deze activiteit 
niet (altijd) zelf te organiseren. Waar mogelijk maken we gebruik van het zomeraanbod van 
bijvoorbeeld welzijns- en sportorganisaties. 
Je werkt onder begeleiding van en in samenwerking met een van de coördinatoren. 
Het taalniveau van de cursisten aan wie je lesgeeft is ongeveer A2. 
 
Wat vragen wij van jou? 
- Je hebt affiniteit met de doelgroep en met andere culturen en levensopvattingen. 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en je bent in staat je taalgebruik 
af te stemmen op het niveau van de cursisten. 
- Je hebt affiniteit met lesgeven aan een groep. 
- Je manier van communiceren is open, vriendelijk en enthousiast. Je feedback is altijd 
constructief. Je kunt en durft ook grenzen te stellen, als dat nodig is. 
- Je beschikt over digitale basisvaardigheden. 
- Je bent in de periode van 16 juli tot 3 augustus één dag per week beschikbaar. Alhoewel we er 
de voorkeur aan geven om in deze periode per groep één docent in te zetten, kun je je ook 
aanmelden voor één of twee weken.  
- Je bent bereid deel te nemen aan twee trainingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn op 2 
en 9 juli van 18.30 – 21.30 uur. 
 
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? 
Ben je in de periode van 16 juli tot 3 augustus één dag per week beschikbaar en vind je het leuk 
om kennis te maken met lesgeven aan deze doelgroep? Stuur dan je cv en beschikbaarheid per 
e-mail naar Peter van Gils, coördinator Taal aan Zee Centraal: p.vangils@taalaanzee.nl. 
 


