
 

 

Vacature intaker thuisles  
Als vrijwillig “intaker thuisles” breng je een bezoek aan een anderstalige vrouw (en soms een 
man) die zich heeft aangemeld voor Nederlandse les aan huis. Aan de hand van de criteria van 
Taal aan Zee en de sociale kaart beoordeel je of zij (hij) op de wachtlijst voor thuisles komt of 
verwijs je haar/hem door naar een andere taalcursus. Bij het gesprek gebruik je een 
intakeformulier.  
 
De functie  
Je voert intakegesprekken met anderstalige vrouwen die zich hebben aangemeld voor 
Nederlandse les bij hen thuis of in de buurt. Je maakt verslagen van de gesprekken. Je beslist in 
overleg met de coördinator tot plaatsing bij Taal aan Zee of doorverwijzing. Je neemt deel aan 
overleggen met collega-vrijwilligers, 3 à 4 x per jaar.  
 
Functie-eisen 

• Je bent sociaal vaardig en creatief in gespreksvoering 
• Je hebt interesse in en een open houding naar mensen uit verschillende culturen  
• Je kunt je makkelijk aanpassen aan nieuwe en onbekende situaties  
• Je wilt je verdiepen in de sociale kaart  
• Je bent handig op de computer  
• Je bent mobiel en reist door heel Den Haag  
• Je vindt het leuk om in contact te komen met anderstalige vrouwen en hun 

gezinnen.  
• Voor deze functie zoeken wij vooral vrouwen.  

 
Tijd en plaats  
De tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per week voor een periode van tenminste een jaar. Dit 
zijn gemiddeld 3 intakegesprekken per week. Je komt thuis bij anderstalige vrouwen en hun 
gezinnen in Den Haag.  
 
Verantwoordelijkheid  
Tijdens je inwerktraject, waarbij je onder andere meeloopt met een ervaren “intaker thuisles”, 
werk je onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator en voert zelfstandig je 
werkzaamheden uit. 
 
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 
• WA- en ongevallenverzekering tijdens het lesgeven 

 
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. 
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