
 

 

Taal-aan-Zee-maatje 
 
Als taalmaatje help je een deelnemer met het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk. 
Veel deelnemers spreken niet of nauwelijks Nederlands buiten het leslokaal. Als taalmaatje help 
je en stimuleer je een deelnemer Nederlands te spreken door samen op pad te gaan en 
taalsituaties op te zoeken. Met behulp van het materiaal Taal in de Praktijk werk je stap voor 
stap naar uitbreiding van de woordenschat en de zelfredzaamheid van je deelnemer. Je gaat 
samen naar de bibliotheek, de markt, het strand of een museum. Ook onderzoek je 
mogelijkheden voor je deelnemer om sociale aansluiting te vinden in de stad. Je oefent door 
samen de krant te lezen of je bereidt met een rollenspel een sollicitatiegesprek voor. 
Jullie ontmoeten elkaar gedurende een half jaar één keer per week voor de duur van ongeveer 2 
uur. 
 
Wat vragen wij van jou? 
• Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en bent bereid en in staat om je 

taalgebruik aan te passen aan het niveau van de deelnemer(s). 
• Je hebt affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en staat open voor andere culturen 

en levensopvattingen. 
• Je communiceert op een open en vriendelijke manier. 
• Je bent bereid deel te nemen aan een basistraining en aan werkoverleg/intervisie. 
 
Daarnaast vragen wij van onze taalmaatjes dat ze: 
• hun deelnemer op een coachende manier kunnen stimuleren en activeren 
• bereid en in staat zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van hun deelnemer en 

flexibel, pragmatisch en creatief kunnen inspelen op de behoefte van hun deelnemer 
• geduldig zijn en fouten maken als iets positiefs zien 
• zorgvuldig en betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken. 

 
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 vergoeding van kosten die je 

maakt met je deelnemer tot een maximum van 50 euro per half jaar 
• WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk. 
 
Belangstelling?  
Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny Winkelman 
(f.winkelman@taalaanzee.nl). 
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