
 

 

(Online) Taal-aan-Zee-maatje 
 

Als taalmaatje help je een deelnemer met het oefenen van de Nederlandse taal. Je biedt je 

maatje de kans om Nederlands te spreken. Met behulp van verschillende tips en oefeningen 

werk je samen stap voor stap naar uitbreiding van de woordenschat en de zelfredzaamheid van 

je maatje. Je oefent op een laagdrempelige, speelse en informele manier taal in de praktijk door 

samen de krant te lezen, een filmpje te kijken en dat te bespreken of je bereidt met een 

rollenspel een gesprek in de supermarkt voor. Onze deelnemers zijn asielzoekers en 

vluchtelingen die een duwtje in de rug nodig hebben om de taal te durven gaan spreken en hun 

netwerk te vergroten. Het taalniveau is vaak nog laag dus het werkt het beste als jullie elkaar in 

het echt kunnen zien en horen. Daarom kan en wil je als de maatregelen het toelaten ook 

samen met je maatje op pad; een wandeling maken, musea bezoeken of een kijkje nemen in een 

kringloopwinkel. Jullie maken samen afspraken over hoe vaak, waar en hoe (fysiek of online) 

jullie elkaar ontmoeten. Gemiddeld is dat 1 à 2 keer per week, tussen de anderhalf en twee 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 digitaal vaardig en kan schakelen tussen fysiek en online afspreken (b.v. via whats 

app videobellen, facetime, skype of zoom) 

 Je bent bereid deel te nemen aan een (online) basistraining, verdiepende workshops en 

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 zien als iets waar je van kunt leren; 

 zorgvuldig en betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken. 

 

Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden? 

 een prettige werksfeer en (online) ontmoetingen met bijzondere mensen; 

 ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers; 

 vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer als je weer op pad kunt met je 

maatje 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. 

 
 

 


