
 
 

 

Taalcoach thuisles 
 
Je geeft 2 uur per week Nederlandse les bij een anderstalige deelnemer thuis (in Den Haag) die 
door omstandigheden nog geen les buitenshuis kan volgen. Het gaat vooral om vrouwen (en af 
en toe een man) die een beetje of helemaal nog geen Nederlands spreken. Het doel van de 
lessen is het vergroten van de zelfredzaamheid. Met behulp van voornamelijk de methode 
SpreekTaal werk je aan het oefenen van luisteren en spreken in het dagelijks leven. Denk aan 
boodschappen doen, naar de dokter gaan of met de leerkracht op school praten. Je helpt en 
stimuleert je deelnemer om zijn/haar taalvaardigheid in de praktijk toe te passen. Je houdt 
daarbij rekening met de behoefte van de deelnemer. 
Tijdens de lesperiode van maximaal een jaar werk je toe naar een vervolgactiviteit.  
 
De tijdsinvestering is 4 uur per week voor een jaar. Dit is inclusief reis- en voorbereidingstijd. 
Daarnaast zijn er enkele scholingsbijeenkomsten. Tijdens de schoolvakanties hoef je geen les te 
geven, maar het mag wel. Over tussentijdse vakanties maak je afspraken met je begeleider. 
 
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. 
 
Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende: 
• Jij bent verantwoordelijk voor een veilig, uitnodigend en effectief leerklimaat. Je feedback is 

constructief, fouten maken zie je als iets positiefs.  
• Lesvoorbereiding en lesuitvoering vragen om het vermogen zaken goed te organiseren en te 

plannen qua inhoud, tijd en materialen. Je kunt in het leerproces aansturen waar nodig.  
• Je kunt je makkelijk aanpassen aan een onbekende situatie en je hebt respect voor de 

gewoonten van de thuissituatie. Je kunt en durft ook grenzen te stellen, als dat nodig is.   
• Voor deze functie zoeken wij op dit moment vooral vrouwen. 
 
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 Fanny Winkelman 
(f.winkelman@taalaanzee.nl). 
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