
 
 

 

Cursistenbegeleider 
 
Taal aan Zee biedt cursussen Nederlands als Tweede taal aan op diverse niveaus (van pure 
beginners tot gevorderden). Daarnaast bieden we ook cursussen Engels en ICT-vaardigheden. 
Jouw hoofdtaak wordt het voeren van gesprekken met cursisten. Eén of twee keer per jaar heb 
je met cursisten een algemeen voortgangsgesprek. Daarnaast voer je gesprekken over actuele 
vragen, wensen of problemen die cursisten hebben. Denk bijvoorbeeld aan roosterproblemen, 
een te hoge absentie, een verzoek om in een andere groep geplaatst te worden of een klacht. Je 
helpt ook mee met het inschrijven van cursisten tijdens het wekelijkse spreekuur. 
 
Het is een functie voor 1 of 2 dagen per week. De precieze invulling van je takenpakket en de 
werktijden spreken we in overleg met jou af. Je werkt op onze locatie aan de Brouwersgracht 50, 
die uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Al onze vrijwilligers die contact hebben met cursisten 
− hebben een goede beheersing van het Nederlands en zijn bereid en in staat om hun 

taalgebruik aan te passen aan het niveau van de deelnemer(s) 
− hebben affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en staan open voor andere culturen 

en levensopvattingen 
− communiceren op een open en vriendelijke manier. 
 
Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende: 
− Je sociale en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. 
− Je kunt mensen op hun gemak stellen en bent tegelijkertijd in staat om door te vragen. 
− Je bent bereid deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de basistraining. Deze 

bijeenkomst gaat vooral over de achtergronden van Nederlands als tweede taal en 
interculturele communicatie. 

 
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 op basis van openbaar vervoer en een vergoeding van 

noodzakelijk gemaakte onkosten  
− WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk. 
 
Belangstelling? 
Stuur dan je reactie met 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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