
 

 

  

 

Docent Taal op Maat Individueel (NT2) 
 

Taal aan Zee biedt cursussen Nederlands als Tweede taal aan op diverse niveaus (van pure 

beginners tot gevorderden). Je geeft les aan één cursist. Het lesprogramma is gebaseerd op zijn 

of haar specifieke taalleervraag. Je taken zijn: 

 opstellen van een lesplan op maat (in overleg met de coördinator) 

 voorbereiden en uitvoeren van de lessen 

 voeren van evaluatiegesprekken en rapporteren via een online systeem 

 overleg met cursistbegeleider en coördinator. 

Een traject Taal op Maat duurt 6 maanden, maar kan soms worden verlengd. Je geeft in elk 

geval één keer per week twee uur les. Als jij en de cursist dat willen, kun je ook meerdere dagen 

afspreken. 

 

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: 

 Je hebt affiniteit met individueel lesgeven en je beschikt over didactische vaardigheden of 

bent bereid die te verwerven. 

 Je kunt binnen het lesplan flexibel inspelen op vragen en behoeften van cursisten. 

 Je feedback is altijd constructief. Je kunt en durft ook grenzen te stellen, als dat nodig is. 

 Lesvoorbereiding en -uitvoering vragen om het vermogen om zaken goed te plannen en te 

organiseren. 

 Je beschikt over digitale basisvaardigheden. 

 Je bent wekelijks beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag van 16.00 - 

18.00 uur. 

 

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. 

 

  


