
 

  

 

 

 

(Online) Taal & Toekomstcoach   
 

Als Taal&Toekomstcoach word je als getrainde vrijwilliger gekoppeld aan een jonge 

nieuwkomer. Samen oefenen jullie de Nederlandse taal en speel je in op de taalleervraag van 

de jongere rondom stage, studie of werk. Als koppel doorloop je een traject van 20 weken 

waarbij je wekelijks ongeveer twee uur bij elkaar komt. Dit traject start in september/oktober en 

loopt tot en met mei 2021.In twee groepsbijeenkomsten die tussentijds georganiseerd worden 

delen jullie je ervaringen met andere koppels en laten de deelnemers aan elkaar zien hoever ze 

zijn met het behalen van hun leerdoelen. Aan het begin van het traject volg je als vrijwilliger 

een speciale training. Door mee te doen aan dit programma kun je kennismaken met een 

jongere die je anders niet snel zou ontmoeten, je kunt je eigen coachingsvaardigheden 

verbeteren en een jonge nieuwkomer wegwijs maken in het Nederlandse opleidingsveld, de 

arbeidsmarkt en/of online vaardigheden.  

 

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. 

 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) 

 

Daarnaast vragen wij van onze Taal & Toekomstcoaches dat ze: 

 in de periode september/oktober 2020 t/m mei 2021 beschikbaar zijn voor een 

wekelijkse ontmoeting, één training en twee groepsbijeenkomsten; 

 affiniteit hebben met het Nederlandse onderwijs(systeem) (of bereid zijn zich hierin te 

verdiepen); 

 een relevant netwerk hebben en die open willen stellen voor de jongere; 

 hun deelnemer op een coachende manier kunnen stimuleren en activeren; 

 bereid en in staat zijn om pragmatisch en creatief in te kunnen spelen 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 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. 

 

  


