
                                   
 

 

Docent Spreekvaardigheid Voorbereidend jaar van Erasmus Universiteit 
(Rotterdam) 

 
Taal aan Zee heeft voor asielzoekers, vluchtelingen en geïsoleerde anderstalige vrouwen een 
laagdrempelig, gedifferentieerd (educatief) aanbod dat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en het 
versterken van deelname aan de samenleving. Dit aanbod wordt uitgevoerd door professioneel 
opgeleide en begeleide vrijwilligers en (o.a.) vormgegeven in individuele en groepsgewijze trajecten 
Nederlands als tweede taal (NT2).  
 
Dankzij de steun van het Oranje Fonds (‘initiatieven voor vluchtelingen’) biedt Taal aan Zee van 2018 
tot en met 2020 in samenwerking met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties extra 
spreekvaardigheidstrajecten NT2 aan voor vluchtelingen en asielzoekers bij instellingen in de regio 
Zuid-Holland.  
 

 
 

 We zijn op zoek naar vrijwilligers die spreekles willen geven aan studenten in het 
Voorbereidend jaar van Erasmus Universiteit (Rotterdam) 
 
• aantal: 2 groepen 
• periode:  12 september 2019 tm 16 april 2020 (2 groepen) 
• dagdeel: donderdagmiddag 12.30 – 14.45 uur;  
• doelgroep: hoger opgeleide vluchtelingen; niveau Nederlands vergevorderd (B2+); 
• methode:  Spreken op B2 met aanvullende spreektaken. 
 

  Je taken: 
• Je bereidt groepslessen spreekvaardigheid voor en voert ze uit. 
• Je houdt de presentie van cursisten bij. 
• Je overlegt met een coördinator van Taal aan Zee en/of begeleider op locatie. 
• Je woont een inhoudelijke werkbijeenkomst NT2 bij. 
 
  

https://www.oranjefonds.nl/project/%E2%80%98het-belangrijk-dat-iedereen-mee-kan-doen%E2%80%99
https://www.eur.nl/onderwijs/vluchtelingen-aan-de-eur/voorbereidend-jaar


                                   
 

 

 
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden? 
• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen; 
• 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. 
 

Wat vragen we 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 ruime ervaring met het begeleiden van jongvolwassenen.  
• Je beschikt over didactische vaardigheden. Ervaring met het lesgeven aan groepen en/of een 

afgeronde opleiding als docent is een pré.   
• Je kunt binnen het lesplan flexibel inspelen op vragen en behoeften van cursisten. 
• Je manier van communiceren is open, vriendelijk en enthousiast.  
• Je kunt en durft grenzen te stellen, als dat nodig is. 
• Je hebt het vermogen om zaken goed te plannen en te organiseren (i.vm. de lesvoorbereiding 

en –uitvoering) 
• Je beschikt over digitale basisvaardigheden. 
• Je bent gedurende genoemde periode minimaal één dagdeel beschikbaar, met uitzondering 

van schoolvakanties.   
• Je bent bereid deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, overleggen of een inhoudelijke 

werkbijeenkomst NT2.  
 
Belangstelling? 
Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Eva de Bruijne 
(e.debruijne@taalaanzee.nl). Afhankelijk van het aantal reacties word je uitgenodigd voor een 
gesprek in juli of augustus. De gesprekken vinden in Rotterdam plaats. 
Ga je op vakantie? Geef dan ook door wanneer je niet beschikbaar bent voor een gesprek. Bij gelijke 
geschiktheid genieten reeds actieve vrijwilligers de voorkeur.  
 
 

mailto:e.debruijne@taalaanzee.nl

